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festivalul concurs „ALPO“
Intr-un decor natural de excep

ție, la baza turistică BTT „Valea 
de Pești", a avut loc, în perioa
da 15—17 mai, prima ediție a 
Festivalului-concurs „ALPO". 
Reunind Un număr do peste 80 
de studenți din centrele univer
sitare Timișoara, Brașov, Bucu
rești, Iași, Craiova și Petroșani, 
această manifestare cultural- 
sportivă s-a dovedit o adevărată 
reușită atit din punct de vedore 
al organizării, cit și al dosfășu.

| rării.

Atmosfera sportivă și de prie
tenie, care a dominat în cele trei 
zile de concurs, a împletit în 
mod armonios muzica, poezia, ar
ta fotografică, orientarea turisti
că, întreg bagajul de cunoștințe 
teoretice despre munte, cu buna 
dispoziție și dragoste pentru na
tură și drumeție.

IiXtr.Un număr ' iilor al ziarar 
lui nostru, vom reveni cu un foto
reportaj mai amplu despre acest 
eveniment.

Sorin OPREA

COTIDIAN DE OPINIE $1 INFORMAȚIE AL
AMT III. NR. 625 MARȚI. 19 MAI 1993
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Rîdeți, pînă
27aa bună se -cunoaște de di

mineață. iar săptămîna, de luni. 
Cît de bună va‘fi această săptă
mână care debutează sub ame
nințarea declanșării iminente a 

unwi'inou val de greve? Greu de 
răspuns, cînd semnalele vin din 
toate* părțile: și din învățămint, 
ți de- lâ ■ „Vîscoza’». șl de ■ la 
BTAPS, în timp ce • aUo poten
țial^»-conflicte dd muncă mocnesc ț 
sub'- cenușă (in domeniul sănă* ț 
tații publice.-la căile-ferate). Ori-! 
cunr,'. vtntul rău nu aduce nimă-| 
nufceva bun... (Șt. C.) |
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W mii lei pagubă J;
Vftaen, In piață petroșani, 

foofc' oprită ’ 
pețte; crap crcsodtorie,- cantitate-, 
aosită de la Br'ad, ferma Seleuș, I 
Care prezenta «modificări ergano- . 

leptfoe,- evitindu-se astfel o toxi- | 
rîndul . 
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• ■ a > vtazaaea-a- 700 kg j

Infecție- alimentară în 
poprrlației. Cum ■ .comerciantul" , 
nu a găsit piață de desfacere, fi
ind alertate toate piețele din mu
nicipiu, suma pierdută de res- 1 

pectiva fermă Jse ridiflă la 489 ‘mii 
lcl, iar cîștigul este enorm pentru 
posibilii clienți care, cu siguran
ță,! s-ar fi dat la«un pește,- aoum, 
tn ■ perioada de-prohibiție a'pes- 
Cuifcutui. (D.N.)
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Bonurile de benzină vă așteaptă!
Reamintim posesorilor do autoturisme că, în această «săptămînă,. 

Clubul muncitoresc din Vul- 
— nu pot ajunge acolo, mai 
acestea îi vor aștepta la sta- 
atunci unii nu se vor.grăblr 
facă un drum la Deva. AAft

se ia și apa!

— Aț, mie-- mi-» sete numai , 
pini-la ora zece, că > după aceea, 
la noi s*'ii apii4.l

Desen de-II. III "MEI,

Cititî în
pagina a 3-a
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bonurile do benzină'se eliberează la 
can: Cei care — din diferite motive 
au o șansă: în intervalul 25—30 mai, 
ția „PECO" dih Livezeni. Dacă‘nici 
c r-e-d e ni' că vor fi nevoiți să 
bani, altă distracție. Deci, nu lăsați pp săptămîna .viitoare ce pu
teți rezolva în zilele astea! (Gh. O.)

Procesul lui CDZMA-al doilea termen
După cum am mai anunțat. Ju. 

decătoria Petroșani a stabilit pen
tru astăzi, 19 mai, al. doilea ter^ 
men în procesul intentat incul
patului Cozma Miron, pentru u_ 
cidere din culpă. Vor fi' audiați

martorii care nu s-au prezentat- 
la primul termen, martorul-.cerUk 
de apărare.- precum și tatăl fe
tițelor victimei, constituit în par
te civilă. Vdim reveni pe larg.

Piață fără carne
*

POLIȚIA'SANITAR-'VETERTNARA1 PETROȘANI, COMUNICAI 

încețrfnd cu 18 mai 1992, se interzice vînzarea cărnii (porcine, 
bovine), în hala.agcoalimentară Petroșani (boxe, amenajate^ unir 
taten ■ intrînd iîn program de igienizare pentru sezonul de vHrt - i 
(apă .curentă,, instalații frigorifice, iluminat). încălcarea prezentului I 
comunicat va atrage după șina sancționarea contravențională;1 I 
conform HG. 789/1991. (D.N.)
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!Statul de drppi n-are* nevoi» de idolii
I!
Ial mișcării politice promonarhlx- 

I te Profitind de starea .actuală de 
I ■■ ......... ■...........■.............
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J trecut, pînă la Marea Unire de 
la< 1918. se poate spune că mo- 

’ narhia a jucat un roi politic po
zitiv în formarea și consolidarea 
națiunii și a statului. Cine cu
noaște cît de cît adevărata islo-

I rie a țării, începînd cu 1918 plnă 
în zilele noastre, nu poate nega, 
desigur, că îmonarhîa a avut un 

n-a depășit însă 
jerioada interbelică. Aaccnsiunco, 

ii și dezagrega
rea mișcării fasciste din Europa 
au avut un impact nefast asu
pra României, cu largul concurs 
al' monarhiei — căreia i se fabri
că acum tot felul de ..merite" — 
din perioada respectivă. Ce a fă
cut monarhia din România îm
potriva odiosului dictat do Ia 
Viena, prin care a fost ciuntită 
țara? Cu ce s-a opus ea, pc plan 
politic, împotriva raptului poli
tic dictat de „tratatul" Ribbcntrop 
— Molotov? S-a uitat oare fap-
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Scurtai excursie in țară-a fos. tării faptul că ■ odriisla . prinților 
tulul rege Mihai, a slîrnit un val de Ilohonzolleen. care'îndrăznește ■ 

acum să-și revendice dreptul re
venirii în țară, n-a făcut uz de 
prerogativele sale- regale pentru 
a salva viața marelui patriot ro
mân cane -a fost- IșiWrămînol în .is
torie: Mareșal Ahtoncscu! In timp 
ce Antonescu a fost îimppșcat la 
ordinul MOscovei; fostul retfe Mit
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contuzie politrcă i și incertitudini 
economice, monarhiștii au trecut 
la atac, din dorința de a ciștjga 
capital electoral în perspectiva 
apropiatelor alegeri generale, 
scoase de la naftalina lozinci 
fuite, idei politice involuto 
care se încearcă deformarea 
vărului istoric. Cu privire lâ lo
cul și rolul monarhiei în istoria ■ 
zbuciumată ia -țării s-au spus mul
te Un lucru e clar. Iq secolul

Sînt 
pră-t 
prin 
ade-

I

din-

i
6

L națiunii
_____ _»_____ i

Din nou despre- 
economia de piața“

Vinerea ■■— sa știe — e zl de plață-n Petroșani. Pentru cei
„provincte" — din Aninoasa pină-n Gîmpu lui Neag, pe Vest, și 
dth Pfitrrla pînă-n Răscoala, in Est — asta înseamnă. In primul 
fiind, norocul de a < prinde un mijloc de transport înspre micul 
HA’jilon di o^zi al Văii Jiului. Nu putem uita că prima măsură 
adowt.M de noua echipă a Primăria! municipale a fost aceea de 
aifăae ordine in piața orașului. Minunea a ținut mai mult de trei 
KtW; dar ., nici măcar trei luni. Iar vinerea trecută, 15 mai, a fost 
organizat parcă un concurs, cu scopul declarat de a bate toate re- 
ooodarile de participare. Străduța de acces spre piață a fost iar 
p>cnăr ca în vremurile „bune": gaborii cu blugi turcești fiind ma
joritari. Perimetrul exterior, tixit. Toate tarabele ocupate. Marfa 
se expunea de la „nivelul zero", adică al solului, plnă la înălțimea 
containerelor mașintlor mari de transport marfă. In hală fel 
dâ aglomerat. Nu fac inventarul mărfurilor oferite — asta ar ocupa 
rwukt spațiu — remarc doar faptul că produsele lactate se vindeau 
pp o porțiune de expunere de aproape 50 metri lungime. Cu toată 
concurența cauzată de oferta relativ Inare prețurile — ni se pare 
nonă? — rămin la fel- de greu accesibile coșnițci de tranziție. 
Poate doar dacă‘ar fl in fiecare zl piață și nu numai în Petroșani, 
oferta mare ar Influența pozitiv — în sensul diminuării prețuri
lor. Altfel, mulți dintre noi vor cumpăra abia la toamnă mult 
rîvnitclc tomate. (P.N.).

gr UChlMUi , LU IJHVII' lj rol pozitiv, care
• pCrinnrln irjterbo.

H atingerea apogculu 
rea mișcării fascis

ll
II
li 
I;
I
I
I—lUWPrt'»» I » >-a l'IUIț, vu» u mp» 

tul notoriu că fostul rege Mihai Ia colaborat îndeaproape cu fasciș
tii legionari? Nu se poate uitai 
Tot așa cum nu poale fi dat ui.

hai îți purtă pe-piept una din 
marile decorații sovietice •„Victo
ria’’. lap în cele dih urmă fostul 
rege Mihai, cu ai cărui gir politic 
a fost uns primul guvern comu
nist al țării, a căzut victimă, fi
ind silit să abdice...

Ziua de 10 mai a dat un nou 
prilej idolatrilor monarhici să 
ridice în slăvi persoana fostului 
rege. Adopții politicii promonar. 
bice și-au dat în petec cu osana
lele. Au fost organizate mitinguri 
în capitală și în alte cîteva orașe • 
din țară, prezentate pe larg la 
televiziune. Grupuri de agitatori

au strigat: „Regele și Pdtria’t, „Re. 
gelc Mdiai” și alte lozinci care nu 
prea sînt departe de -cele strigate 
cu puțini ani în urmă, cînd nu
mele sffnt al patriei era invocat 
pe locui aj- doilea, după col al 
dictatorului comunist. Vedem cu 
întristare o manifestare a igno
ranței pplftice, .care nu poate fa- 
Ce<-abstracție de nevoia primiti
vă rle idoli!

Se apropie alegerile generale. 
Parlamentul a adoptat Legea fun
damentală a statului de drept. 
Constituția, care a fost confirmată 
prin referendum. Aceasta e reali- „ 
tatoa politică |a ora actuală.' La 
ce bun se agită adopții monar
hiei? in numele căror interese? 
O 'eventuală reîntoarcere la insti
tuția monarhiei ncuar arunca «cu 

zeci de ani înapoi) pe calea invo
luției istorice; România de azi 
nu jaoate- fi comparată cu cen de 
la începutul secolului. Democra
ția, care n.are nimic comun cu 
monarhia, ca instituție politică, 
într-Un stat național, cute un bun 
cîștigat pe calea progresului is
toric. Este dreptul adcpților mo. 
narhicj să mai creadă că- un prinț 
do neam străin |x»ate fi așezat 
undeva, deasupra poporului 
mân, pentru 
Dumnezeu și 
ca atare. Dar 
acestui drept
lor ce inaj cred în idoli și pîna 
la impunerea punctului lor de 
vedere întregii națiuni e cale 
lungăl

ro- 
a guverna. intre 
națiune și venerat 

do ia rccunoaștct ea 
democratic al ce-

Viorel SI 11 UJ
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DEG^kDATd - 0 POSIBILA SOLUȚIE
De la un îm la altul speran

țele de a obține o locuința de la 
fondul locativ de stal în noile 
blocuri, s-au lot diminuat. La 
nivelul orașelor Văii Jiului, în 
anul 1991 au fost construite și 
date in folosință 218 noi apar
tamente. fondurile alocate de 
la buget pentru construcția de 
locuințe noi nu permit, în acest 
an, să fie finalizate decît cîte- 
va blocuri, respectiv jumătate 
din numărul apartamentelor ca
re s-au dat in folosință in anul 
trecut Tendința e clară. Numă
rul cererilor pentru locuințe 
crește, in timp ce acela al noi
lor apartamente e în scădere. 
Comparația cu anul 1989 este 
copleșitoare. In acel an, prin 
plan se prevedea să fie con
struite în Valea Jiului 3000 de 
noi apartamente, din care s-au 
construit, totuși, mai bine de 
2000 apartamente...

De la un an la altul, în ulti
mii doi ani s-a mai înregistrat, 
insă, un alt fenomen interesant. 
A crescut numărul apartamente
lor degradate și devastate, ajtin- 
gind la ordinul sutelor, în loca
litățile din municipiul nostru. In 
mod firesc, se ridică întrebarea: 
in condițiile în care se mai 
construiesc noi apartamente la 
nivelul cererilor, nu se pot re
para și reda in circuitul normal 
locuințele degradate și devasta
te ? Fiind puse în situația de a 
găsi un răspuns acestei între
bări, sub presiunea cererilor 
crescinde ale populației, primări
ile localităților au căutat și au 
găsit soluții. Apartamentele de

gradate au fost luate în eviden
ță și s-a trecut la repararea lor. 
Lipsa de fonduri a îngreunat a- 
ceastă acțiune binevenită. Dar 
au fost găsite și modalități ori
ginale de rezolvare a problemei 
procurării de mijloace bănești 
necesare unor astfel de repara-

Un fond
locativ valoros

ții. Ingenioasă și bună se pare 
că este, în această ordine de 
idei, activitatea din ultimile pa
tru luni ale anului 1992, la ni
velul primăriei orașului Uricani. 
Cu cinci luni în urmă, în orașul 
Uricani existau 20Q de aparta
mente degradate și devastate, 
ceea ce reprezenta o cifră mare, 
raportată la numărul locuitori
lor. Din cele 200 de apartamen
te, doar 80 mai sînt în situația 
de a nu fi locuite, deocamdată. 
Cum au fost redate destinației 
lor firești cele 120 de apartamen
te care pină nu demult erau 
degradate ? In blocul turn, care 
avea 120 de garsoniere degrada
te, parterul a fost închiriat unor 
mici întreprinzători particulari. 
Aceștia, cu fonduri de investiții 
proprii, au făcut reparațiile de 
rigoare la cele 12 camere de la 
parter, amenajînd spații pentru 

activități de comerț și prestări 
de servicii. Avînd o activitate 
de inceput prosperă, ei și-au ma
nifestat intenția de a închiria și 
pune la punct și primul etaj al 
blocului...

Pe Aleea Jiului, un bloc com
plet degradat a fost cedat repre
zentanților unui cult religios, ca
re în scurt timp au pus la punct 
apartamentele, utilizîndu-le în 
interes propriu..

In cartierul Bucura, aparta
mentele degradate de la parte
rele unor blocuri au fost închi
riate unor mici negustori și în
treprinzători particulari, cu gri
ja expresă de a nu prolifera 
barurile și restaurantele, mani
festată din partea primăriei. Au 
fost reparate astfel numeroase 
alte apartamente. In plus s-au 
creat noi locuri de muncă în 
sfera comerțului și serviciilor. 
Un exemplu îl constituie asocia
ția lucrativă cu caracter privat 
condusă de Valentin Popescu. In 
colaborare cu o firmă din stră
inătate. acesta și-a propus să 
deschidă un atelier de dărăcit 
lîna, iar în perspectivă să 
înființeze un atelier de tors 
mecanic și altul de țesătorie. Au 
fost angajate deja 8 femei sala
riate. Iar in curînd vor mai fi 
angajate alte 20 de femei.

Iată deci fapte care dovedesc 
ceva. Acolo unde există iniția
tivă, locuințele degradate pot fi 
considerate un fond valoros care 
poate fi valorificat.

Viorcl STRAI Ț

Un nou caz de viol. Petrila, 25 aprilie. Danciu Ionel, după ce 
a ieșit din serviciu (lucra la Preparația din Petrila), s-a pus „pe 
băute". Ajuns, în jurul orei 18, la un bar particular de pe strada 
Minei, se întîlnește cu minorii N.V. — 13 ani, S.M. — 15 ani și 
fetița D.L. — 12 ani. 11 cunoștea numai pe N.V. Pretextînd că „nu 
vrea să i se fure cumva banii pe drum", Danciu Ionel îi roagă pe 
minori să-l însoțească pine acasă și îi ademenește în locuința sa. 
Le oferă băutură, dar copiii refuză. Apoi trece la fapte și încearcă 
să întrețină relații sexuale cu fetița. N.V. reușește să fugă pe ușă, 
iar S.M. pe geam. Sînt alertați vecinii, care pătrund în locuință. 
Violul este împiedicat. La expertiza medicol-legală, s-a apreciat 
că fetița are discemămîntul vîrstei de 7 ani(!?)

Desigur, instanța își va spune cuvîntul. Cînrl s-a trezit din 
beție, Danciu Ionel a motivat fapta ca fiind cauzată de consumul
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PROLIFEREAZĂ 
OBSEDAȚII SEXUALI ?

de alcool. Ca și cum i-ar fi turnat cineva pe gît băuturi, în ase
menea hal, incit nu mai știa ce face. Știa el foarte bine din mo
ment ce i-a ademenit pe copii în locuință!

Alcoolul, baruri la tot colțul, funcționînd mai mult sau mai 
puțin legal, mizerie morală dublată de obsesii sexuale exacerbate 
de publicații sexy și porno, de videoclipuri și filme de același gen 
difuzate cu nerușinare in locuri publice și multe altele, inclusiv 
faptul că, în orașele Văii Jiului, oamenilor nu li se oferă nimio 
pentru timpul liber — iată cauzele reale ale acestor infracțiuni. 
„Cale liberă crîșmelor 1 Pînă și în așezămintele de cultură dăm tot 
de crîșme botezate savant, disco-baruri. Ne mai mirăm do proli
ferarea faptelor abominabile ? Iau unii bani cu sacul — cît mun
cesc pentru ei, este o altă poveste — și-i transformă în băutură. 
Mă rog, sînt banii lor, îi privește cum îi cheltuie. Și așa prosperă 
și birtașii și „pierde-vară“, șl „peștii", și „bișnițarii", și „puicuțele", 
și._ Alcool, violență, sex, obsesii de tot felul, infracțiuni, toate 
relele pămîntului. Totul în fața noastră. Rămînem stupefiați de 
cîte auzim zilnic. O lume în care cetățeanul cinstit se poate apăra 
prea puțin în fața infracțiunii. (Ioan ȘTEFAN).
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Dizenterie
l’n 'i disp rat ne-a osit din 

Vulcan de la domnul Petru Rai- 
h-anu, str. Parc Octogon nr. 11, 
bloc 5, sr- I, et. II, ap. 6: „Dm 
*ei patru copii nj mei, trei invtu 
ț3 (s iu au învățat) la Școala nr, 
6 Vulcan. Aici, in perioada 14— 
21 mar'ae 1JJ2, și-a făcut apari
ția un m ob care a dus la im. 
bolnăvirca de dizenterie a unui 
număr' însemn it de copii și că
ci’ e cflil.i’ bec. După o lună de zile, 
a apărut un alt musafir, hepati
ta, ' arr> a ingenunchial pe fiica 
m.a Petronela Răilcanu, elevă în 
clasa j VI 11-a B, pe învățăto'-nl 
Georu< Butangiu și alți copii în

și hepatită •
num.it dc 12... Copii avem cu ’ 
toții. Eu am muncit și muncesc ’ 
in adîncul pămîntului să-i văd ' 
mari. Vă rog să «pelați la orga-1 
nele care au obligația să întreți- . 
nă instalațiile sanitare de la | 
Școala nr. 6 Vulcan, să-și facă 1 
datoria, pentru ca astfel de sufe-1 
rmțe să nu sq mai repete!" î

Ceca ce și facem, publicînd a. , 
casta scrisoare. Ducă mai adău_ I 

găm aici și știrea că medicii se ■ 
pregătesc să intro în grevă, a- | 
vem tabloul complet al unei so. I 
(ielăți în care fiecare face ce * 
vrea și nimeni ce. trebuie. (Șt. G.) I

Luni, 11 mai a.c- ’n aula Fa
cultății de mine de la Universi
tatea Tehnică Petroșani, a avut 
loc prima întrunire a organizației 
„Viitorul studențesc", recent în
ființată aici. Ce se vrea „Viitorul 
studențesc" ? O organizație cul
tul al—științifică, al cărei princi
pal scop este — așa cum l-am 
desprins din Statutul organiza
ției — acela „de a ridica nivelul 
de cultură al tineretului studios 
și, în principal, al studenților din 
Valea Jiului". In acest scop, or
ganizația își propune, 
cu ajutorul Casei studenților 
(care și-a anunțat deja întregul 
sprijin) și de ce nu? — al even
tualilor sponsori, să organizeze 
întîlnlri periodice cu personalități 
ale vieții culturale, sociale, eco
nomice și politice din țară și de 
peste Notai e.

De altfel, chiar prima întîlnire 
de acest gep a avut ca oaspete pe 
tînărul evanghelist american Jo- 
seph Ramircz. Discuțiile s_au a

„Viitorul studențesc" 
a pornit la drum

xat în jurul unei teme de o 
mare actualitate: „Similitudini 
între știință și Biblie"} „Creștinis
mul unit — posibilitate sau uto
pie". precum și o privire de an
samblu asupra vieții studențești 
americane. Sincer, ne.a plăcut 
combativitatea cu care studenții 

au abordat acest delicat subiect al 
religiei, precum și cunoștințele 
în materie dovedite d,e acc tui.

Poate singura „bilă cenușie" a 
acestei întruniri a fost participa
rea puțin numeroasă (aproxima
tiv1 30 persoane), lucru care vine 
să confirme — din păcate, încă 
o dată — că nivelul de cultură 
ai tinerilor de aici, concretizat 
prin interesul față de această ma
nifestare, este încă departe de 
ceea ce ar trebui să fie. Oricum, 
lucrul cel mai important, după 
opinia președintelui comisiei de 
organizare a acestei acțiuni, Cor- 
neliu Szakacs (anul doi) este a- 
cela că „Am pornti la drum". 
Mul succes în contnurel

T. VIN ȚAN
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Noul spital al Lupeniuluî

ÎN A TREIA VARIANTĂ... TOT O HIMERĂ ? (I)
b- icm, iată, in al treilea an, tot despre 

construcția noului spital al Lupeniuluî 
tare spital află tot în faza discuțiilor, 
a proiectelor, a temerilor, a speranțelor 
și a dezamăgirilor. Despre necesitatea 
construirii unui nou spital la Lupa® se 
discută, de fapt, de mai mulți ani, chiar 
dinainte de Revoluție. S-a argumentat a- 
ceastă cerere prin saltul potențialului eco
nomic al orașului, prin creșterea de peste 
A ori a populației și prin condițiile pre
care pe care le poate asigura Spitalul 
vechi, depășit atît din punct de vedere al 
capacității de cuprindere, cit și funcțional, 
pentru practicarea actului medical. Con
dițiile asistenței medicale s au înrăutățit 
și prin demolarea cu 7 ani în urmă a 
Policlinicii spitalului.

Iată de CC, hotărîrca adoptată în perina 
' da imediat următoare Revoluției de G11- 
| IVernul României, privind aprobarea con- 
1 struiril noului spital a fost primită cu 
! justificată mulțumire, chiar cu entuziasm 
1 de populația Lupeniuluî. Ei, dar cite mo

tive de mulțumire, de entuziasm și spe- 
Tanțe nu am avut cu doi ani, doi ani și 
jumătate în urmă. Din păcate, dezamăgi
rea ni nc-a ocolit nici în privința noului 
.spital. Dimpotrivă.

La jistcnțele administrației loi ale, ale 
«WiiK i i spitalului, ale Ligii sindicatelor 
mnierc, ■ a ajuns să fie elaborat cu doi 

ani in Urmă proiectil) dc execuție, să se 
parafeze documentele pentru finanțarea 

lucrării. Și, totuși, discuțiile, tergiversările 
n-au IncclaL Mai ales că s-a ivit și- 
„cuiul lui Pepelea" — o problemă cu am
plasamentul. Lunile au trecut, anul a 
trecut și, pînă la urmă, deci, peste un an, 
s-a găsit de către noua conducere a spita
lului soluția optimă și pentru amplasa
ment, în perimetrul propriu. S-a căzut de 
acord și asupra variantei ca spitalul nou, 
dat fiind cerințele reale dar, rjaai ales, si
tuația bugetară precară să aibă o capaci
tate dc numai 250 șl nu dc 430 de paturi, 
oît s-a cerut inițial. Și, din nou discuții, 
alte proiecte, alte documentații...

Tot ce s-a reușit anul trecut a fost 
deschiderea finanțării, începerea lucrări
lor pentru eliberarea amplasamentului sta
ției de salvare, ca parte componentă a 
noului obiectiv... Dc curînd, deci Î11 1992. 
s-a rediscutat, la nivelul conducerii Mi
nisterului Sănătății soarta noului spital, 
cu decizia — în a treia variantă — ea 
spitalul să aibă doar 150 dc paturi. S-a 
asigurat și o alocație bugetară pe acest 
an, 30 milioane lei, și s a prezentat l.i 
Lupeni și un colectiv dc specialiști, trimis 
de ministrul sănătății, pentru a discut 1 
la laț 1 locului, detaliile plivind demararea 
lucrărilor.

Î11 fruntea colectivului același domn 
dr. Livin Vilii 11. directorul Directiii cco 
nomicr. plan și prognoza a M S. — Însoțit, 

I astă data, le inspectori din inin ster 

și de dl. dr. Alexandru Popa, directorul 
Direcției județene de sănătate — deci, dl. 
Vulcu, care, în urmă cu doi ani, a mai 
fost la Lupeni tocmai pentru definirea 
detaliilor în vederea construirii .spitalului.

„Domnule director, ne cunoaștem de 
doi ani. Ce s-a făcut de atunci?" Întreba
rea nu l-a descumpănit pe domunl direc
tor din minister. Dimpotrivă, a și replicat: 
„Vezi că am avut drcptatcl Dacă eram 
ascultat, atunci, alta era situația acum..."

Noi ce să mai credem în fața faptului 
împlinit?l Adevărul e că, în urmă 'cu doi 
ani, dl. dr. Vulcu pleda cu înverșunare 
pentru reducerea numărului de paturi de 
la 430 la 250, propunere ce nu a fost ac
ceptata dc cei aflați atunci în fruntea ad
ministrației locale, a spitalului, de sindi
catele miniere. Desigur, cu doi ani în ur
mă, și condițiile cconomico-financrarc erau 
altele. Mai trebuie avută însă în vedere 
și orientarea generală, în toate țările a- 
vansatc, pentru reducerea bazei hoteliere 
.1 spitalelor, in favoarea bazei tratamen
telor ambulatorii. Dar, in prezint asistăm 
la o nouă reducere a capacității spitalului 
la numai 150 de paturi. Șl noua reducere 
vine, parcă, să confirme o suspiciune pe
simistă, exprimată dc cineva, deja cu doi 
.mi în urmă, că, dc fapt, e vorba dc o 
•implă tergiversare- Și chiar de la nivel 
renii *1

Î11 di cuți.i avuta la Primăria din Lu
peni cu domnii mg. Gheorglu- Ab.'iîjși, 

primarul, lng. N. Bucur, viceprimarul ora
șului, -și conducerea spitalului, dL director 
.Vulcu a fost cît se poate de tranșant; O 
garanție a derulării optime a lucrărilor 
la noul spital este cheltuirea fondurilor 
alocate dc la buget pe acest an. S-au sta
bilit și termene pentru elaborarea docu
mentațiilor necesare și încadrarea în timp 
a fiecărei faze de execuție. Mai urgente 
sînt proiectul tehnic și documentația de 
licitație pentru construirea policlinicii, eli
berarea amplasamentului pentru stația de 
salvare pînă la 1 august, iar din septem
brie începerea construcției policlinicii. La 
întrebarea primarului dacă există garan
ția finanțării în continuare a investiției, 
după consumarea fondului alocat (cele 30 
milioane în două luni se... duc), răspunsul 
a fost la fel de ferm: totul este să înceapă 
lucrările, să fie atacate. Altfel, riscul 
există...

Despre riscuri și „ștachete" — opreliști 
peste care trebuie să se sară pentru a se 
ajunge la noi aprobări, avizări ele., — 
dl. director nu era nevoie să insiste prea 
mult. Experiența ultimilor doi ani a în-, 
semnat nu doar dezamăgiri, ci și învăță
minte. Or, de astă dată, în noua, variantă 
aprobată dc Ministerul Sănătății, spital 
cu ItiO paturi, maratonul trebuie reluat 
de la... zero. Noi documentații, noi pro
iecte, cu noi avizări, aprobări.

Ioan Dl HF-K
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ILUZIE Șl „CORIDA"
ARIS ARAD — JIUL PETRO

ȘANI 3—2 (3—1). Cei 700 de 
spectatori au primit cu huiduieli 
echipa Jiul. Răzbunarea acelui 
4—0 (Jiul — UTA) a fost inclu
să in prima Jucătorilor. Din
colo de rezultat (favorabil), pe 
cei trei (arbitri) nu i-a mai in
teresat nimic. Cu „jalba" în mi
nă (adică cu caseta partidei în
registrată de Jiul), conducerea 
clubului s-a prezentat ieri la 
FRF. Domnul Mircea Neșu, ob
servator federal a promis că de 
data aceasta cei trei (arbitri) nu 
vor scăpa de raportul său. Mi- 
litaru, ținta tuturor atacurilor 
adverse. Și pînă la urmă a fost 
răpus. Golul trei validat ca 
pe... maidan. Antrenorul Marcu 
a vrut să scoată echipa din te
ren. Jiul a trebuit să fie cazată 
la... Timișoara. La pauză un 
grup de civili au năvălit la ves
tiarele oaspeților. Tușierul de 
pe dreapta era angajat la CFR. 
Numai cu steagul sus. Se zice 
că ar fi primar de Bușteni. Dar 
cum ți-o fi luat testele ? Nu s-a 
' -dut o „ocazie", ci s-a pier

ii pulsul fotbalului românesc.
Yșteptatâ cu mare interes par

tida dintre ARIS și Jiul avea 
de clarificat două mari proble
me : supraviețuirea ARIS-ului in 
grupa celor 12 (a rămîne în 
divizia A) ți relansarea posibilită
ților de „atac" ale Jiului intr-o 
posibilă luptă' pentru... titlu. 
Cum gazdele n-au iertat nimic 
acasă (vezi și partida cu Unirea), 
printr-un joc „specific", victo
ria le-a suris la limită și le-ar 
fi surîs chiar dacă Popoviciu ar 

DIVIZIA B
REZULTATE TEHNICE: Aris Arad — Jiul Petroșani 3—2; 

Gloria Reșița — Gaz Metan Mediaș 2—0; UTA — Astra Arad 
7—0: FC Bihor — Metalul Bocșa 3—0; Jiul IEELIF Craiova — 
Metalurgistul Slati.ia 4—1; UM Timișoara — Chimia llm. Vilcca 
3—1; Șoimii IPA Sibiu — CSM Reșița 0—1; Unirea Alba lulia —
CFR Timișoara 2—0 ; Metalurgistul Cugir — FC Drobeta 1—0.

CL ASAMENT
1. U.T.A. 29 18 6 6 48—20 41
2. Unirea Alba lulia 29 19 1 9 56—26 39

CSM Reșița 29 17 4 8 38—22 38
IUL Petroșani 29 14 4 11 59—32 32

u. CFR Timișoara 29 14 4 11 34—38 32
6. FC Bihor*) 29 13 6 10 57—33 31
7. Chimia Rm. Vilcca 29 11 7 11 35—32 29
8. Jiul IEELIF Craiova 29 11 7 11 35—34 29
9. Gloria Reșița 29 U 6 12 41—40 28

10. Metalul Bocșa 29 12 4 13 39—41 28
11. Metalurgistul Cugir 29 13 2 14 32—40 28
12. Gaz Metan Mediaș 29 10 7 12 41—51 27
13. Metalurgistul Slatina 29 9 8 12 37—39 26
14. Șoimii IPA Sibiu 29 9 7 13 35—42 25
15. FC Drobeta Tr. Severi n 29 9 7 13 38—46 25
16. Aris Arad 29 10 5 14 31—49 25
17. UM Timișoara 29 9 6 14 33—59 24
18. Astra Arad 29 5 4 20 28—73 14

*) Echipă penalizată cu un punct.
ETAPA VIITOARE — 23 mai: UM Timișoara — Jiul IEELIF 

Craiova; Metalurgistul Slatina — FC Bihor; Metalul Bocșa — 
Gloria Reșița; Astra Arad — Aris Arad; Gaz Metan Mediaș — 
UTA; Chimia Rm. Vilcca — CFR Timișoara; FC Drobeta — Unirea 
Alba lulia; CSM Reșița — Metalurgistul Cugir; JIUL Petroșani — 
Șoimii IPA Sibiu.

fi transformat și lovtiura de 
pedeapsă. Meciul a început cu 
un oarecare echilibru, cu tato
nări de ambele părți pînă cînd, 
în min. 5, Cămărășanu, funda
șul ofensiv care a urcat de două 
ori în atac, a căzut pradă unui 
fault grosolan, jucînd pînă la 
înlocuire într-un picior, prilej
* «M* * MMM * «M* * MBM # «■» 4 MM* » .

FOTBAL, divizia B
«■* * * M^M » J Ml* # MM* •

pentru arbitrul V. Roman de a 
acorda două cartonașe galbene, 
Vlătănescu și Cămărășanu (ul
timul pentru suferință), dar 
„corida" îți intrase în mină. Cor- 
nea încasează și el galben, se 
joacă la învălmășeală, contrele 
țin loc de tehnică, iar ambițiile 
înlocuiesc fair-play-ul. Incrînce- 
narea nu mai poate fi ocolită și 
după un sfert de oră gazdele 
deschid scorul. O centrare de 
pe dreapta îl găsește jpe Cornea 
(împrumutat de la UTA) în ca
reu, acesta șterge mingea cu 
capul și balonul se strecoară în
cet pe lîngă bară intrînd în gol. 
Min. 17, 1—0, ți apele sînt tul
buri. Jiul nu poate lega mai 
nimic, jocul la intimidare place 
tribunei și cele cîteva atacuri, în 
special pe partea lui Militaru, nu 
au nici o șansă de izbîndă. 
Faulturi repetate, cartonașe gal
bene, întreruperi de joc, ofsai
duri imaginare, toate într-un 
spectacol nedorit, și Ghițan este 
surprins cu un șut de Ia 25 m

(puternic ce-i drept), 2—0, min. 
22. Gol frumos de altfel ce a 
asigurat și mai mult ascendentul 
„fizic" și mora' al arădanilor-. 
Călugărita ia locul lui Cămară- 
șanu și oaspeții punctează prin 
Popoviciu, min. 32, cînd acesta 
reia puternic centrarea lui 
Cristescu în plasă. Jocul se re
lansează și în min. 39 Tzel șu- 
tează din careu, mingea izbește 
bara, cade în fața porții, tușie
rul agită steagul, centralul de
parte de fază acordă gol, gră
mezile, ca la rugbv, se agită, ia
răși cartonașe galbene și 3—1, 
Gazdele comit henț min. 42, se 
acordă (n-a avut ce face arbi
trul) penalty, Dodu renunță în 
favoarea lui Popoviciu, șut cu 
latul, portarul respinge, din nou 
Popoviciu preia balonul, este 
faultat și nu se mai acordă ni
mic. Repriza se încheie pe fon
dul unor mari tensiuni ce vor 
continua și dtipâ pauză. Stancu 
ia locul lui Cristea, min. 46. 
ți din centrarea lui în min. 48, 
Popoviciu înscrie al doilea gol 
al său și ultimul al meciului pen
tru că ARIS va ține cu dinții de 
rezultat, iar oaspeții vor fi ți
nuți la respect. Cioabă ia și el 
galben, iar Cristescu este faultat 
dur. Partida va continua într-un 
duel inegal, cu ochii pe ceas, sub 
împovăratul succes al GSM-ului 
la Sibiu, cu tranzistoarele la 
maximum și cu „corida" în te
ren, cu ovații în tribună, la 
fiecare gol marcat de UTA. Și 
dacă meciul a început mai repe
de cu 5 minute (?) el s-a și ter
minat mai repede cu 2 minute. 
Graba pentru puncte și nu nu
mai.

DIVIZIA C IX
REZULTATE TEHNICE: Autobuzul Craiova — Constructorul 

C'iaiova 0—6; Dierna Orșova —AS Paroșcni 0—0; Minerul Vulcan 
— Minerul Motru 2—0; SUCPI Craiova — Minerul Mătăsari 0—10; 
Pandurii Tg; Jiu — Minerul Uricani 1—2; Minerul Lupeni — Pe
trolul Țicleni 4—0; Parîngul Petrila Lonea — Petrolul Stoina 
5—0; Severnav a stat.

CLASAMENT

*) Echipă penalizată cu 4 puncte.

l. Minerul Mătăsari 25 15 1 9 60—24 31
2. Minorul Vulcan 24 14 3 7 57—27 31
3. Minerul Lupeni 24 14 3 7 51—26 31
4. AS Paroșcni 25 13 5 7 46—29 31
5. Constructorul Ora iov 25 13 4 8 63—33 30
6. Minerul Uricani 24 13 4 7 33—23 30
7. Minerul Motru 25 14 0 11 48—32 28
8. Dierna Orșova 24 13 l 10 37—45 27
9. Petrolul Țicleni 24 9 6 9 30—32 24

10. Severnav 24 11 0 13 41—42 22
11. Pandurii Tg. Jiu 24 9 3 12 40—44 21
12. Parîngul Petrila Lonea 24 9 3 12 33—38 21
13. Petrolul Stoina 24 8 2 14 26—48 18
14. Autobuzul Craiova 24 3 2 19 16—75 8
15. SUCPI Craiova*) 23 5 1 17 22—85 7

ETAPA VIITOARE — 23 mai: Minerul Uricani — SUCPI 
Craiovq; Minerul Mătăsari — Minerul Vulcan; Minerul Motru — 
Dierna Orșova; AS Paroșcni — Autobuzul Craiova; Severnav — 
Parîngul Petrila Lonea; Petrolul Stoina — Minorul Lupeni; Pe
trolul Țicleni — Pandurii Tg. Jiu; Constructorul Craiova — stă.

Rugby — Cupa României
Știința în optimi

ȘTIINȚA PETROȘANI — UNIVERSITATEA CLUJ 4—0 (4—0). 
Ultimul joc clin grupă nu mai conta în clasament, cîștigătoarea 
fiind cunoscută înainte cu 2 etape. Astfel, CSU Știința, cu 5 vic
torii ți un egal (la CSM Sibiu), clin 6 jocuri, era virtuala cîstigă- 
toare a grupei a treia.

Antrenorul Vasile Bcrcu a timiș în teren, pentru rodare, 
mulți tineri, pe lingă cîțiva veterani, diferența de vîrstă fiind 
semnificativă: Drumca Emil, 37 ani și Regnic Alin, debutant, nici 
17 ani. Dar iată echipa : Soare. Costache, Băgăianu, Drumea, Palăn- 
ceanu (Trancă), Mureșan, Florea, Gheorghe, llicv, Medragonii, 
Pancu, Laric, Giura, Regnic, Drăghici.

Obiectivul jocului fiind îndeplinit, s-a insistat asupra debu- 
tanților și echilibrul s-a menținut pînă în min. 23, cînd. după o 
grămadă cîștigată de studenți, llicv a atacat ți a înscris, transfor
marea fiind ratată de Drăghici, 4—0, scor cu care s-a încheiat 
prima repriză. Partea a doua a continuat sub același echilibru în 
teren, cu toate că superioritatea echipei Știința ora evidentă. Doar 
cîteva greșeli de sincronizare au rezultat nul. Cea mai fierbinte 
fază s-a consumat în min. 62, cînd studenții clujeni au scăpat cu 
fața curată. După ce grămezile în 5 metri au alternat de o parte 
și de alta, balonul a fost degajat în tușă, după o presiune a echi
pei gazdă de 7 minute. Jocul s-a încheiat cu scorul fixat în prima 
repriză. Știintn ♦îștigă scria a IlI-a, intră în optimi și face încă 
un pas marc ... CUPA.

_  * _
CSM SIBIU — MINERUL LUPENI 32—0 (16—0). Disputat tot 

in cadrul Cupei, grupa a IlI-a, rezultatul ncmaiinflucnțînd poziția 
cîștigătoarci (Știința Petroșani), gazdele au cîștigat lejer, oaspeții 
n-au forțat rezultatul, răcind doar un antrenament pentru jocul 
de miercuri, 20 mai, cînd vor întîlni acasă pe Energia București, 
în campionat. O victorie în acest meci aduce Minerul Lupeni 
foarte aproape de locul I, acolo unde Rulmentul Bîr.lad este, deo
camdată, instalată.

’94 ROMÂNA - TARA GALILOR
9

Așadar, 20 mai 1992. In preli
minariile Campionatului Mondial 
de Fotbal, USA '94, selecționata 
României, cu tot ce are mai ouîi 
în materie de internaționali, în- 
tîlnețte o veritabilă selecționată 
a Ligii engleze, condusă de cele
brul jan Rush, cel care a înscris 

in 1982, pe „23 August" 2 golui i 
lui Dinamo. în semifinala Cupei 
Campionilor Europeni.

Dar aceasta este doar o amin
tire și nici un meci nu seamănă 
cu altul. Cornel Dinu a avut răb
darea să sosească toți chemați) 
și după întilnirca de ieri cu qu- 
blicul, la Clubul Tricolorilor, pi
nii la ora meciului nu va mai fi 
nici o apariție publică, ci doar 
antrenamente și... scheme. Va în
vinge fantezia latină sau va cîș- 
lîga robotizarea engleză? Acras, 
ta.i întrebarea!

Fotbal feminin
MUCART CLUJ — UNIVERS!. 

T ATEA PETROȘANI 1—2 (1—1). 
Victorie prețioasă a oaspetelor, 
oare urcă Pe locui IV, după a- 
ceastă etapă. Gazdele au deschis 
scorul în min. 19, la singura gre
șeală a apărării, apoi au trebuii 
să încline steagul. Elena Cerce), 
mereu pe fază, a egalat, în min 
33, iar după pauză petroșănen 
cele au luat conducerea prin Ma- 
ria Ștefan, în min. 69. Duminică, 
acasă, vine UNIO Satu Marc, iar 
noi mergem să mai vedem încă 
O victorie. Sus, pe Știința.

Tntr-un îneci restant, CPL A- 
rad — Ardeleana Alba IuTia, ce
le două fruntașe ale seriei 
terminal la egalitate: 1—1.

PETRILA. PARÎNGUL — l’E. 
ȚROLUL STOINA 5—0 (4—0).
toc la discreția echipei lui Cătuți, 
care a administrat petroliștilor un 
usturător ți scvcr scor, după o 
evoluție ce a mulțumit tribuna. 
Zarurile au fost făcute în prima 
repriză, cînd Nichimiș a punctat 
de două ori, Stana și Frimu clte 
o dată, făcînd ca oaspeții să-și 
ia măsuri de precauție. Scor fi
nal, 5—0, oaspeții au înscris »in 
autogol.

VULCAN. MINERUL — MI. 
NERUL MOTRU. 2—0 (1—0).
Victoria echipei lui Libardi men
ține șansele intacte pentru pro
movare. Tribunele au salutat go. 
Ju] destul de tîrziu venit, min. 43, 
autor Sormli, apoi, după pau

ză, Topor să înscrie din margi
nea careului, ruspunzind unei în. 
trebări ce încă mai statornicea 
pe „undeva".

Fotbii, divizia C
Echipele din Vale ciștigă 9 din 

cele 10 puncte puse in joc
LUPENI. MINERUL — PETRO. 

LUL ȚICLENI 4—0 (1—0). Două 
puncte do moral pentru Ion Rus 
înaintea ultimelor bătălii ce se 
anunță foarte grele. Nelconl a des
chis scorii] în min. 25. lai Cei pos- 

te 1000 de spectatori au mai 
asistat la încă trei goluri, în 
repriza a doua, înscrise de Nei- 
coni, Fane Colceag, min. 57 ți de

Brăncțiu, șuț la vinclu min. 62.

ORȘOVA. DIERNA — AS I’A- 
ROȘENI 0—0. Angajare totală a 
echipei lui Gogu Tonca, care a 
smuls Dunării peștele cel mare, 

adică un punct de milioane In 
lupta pentru promovare. Oprița 
s.a opus în două situați; limită, 
iar Gavriluț a scăpat în două 
rînduri numai cu portarul, țu- 
tînd de fiecare dată pe lingă 
poartă.

TG. JIU. PANDURII — MINE
RUL URICANI 1—2 (1—0) Ju. 
cînd numai pentru victorie echi
pa cuplului Marja și Marian a 
iuptat pînă în min. 90, cucerind 
cele două puncte, adunind nn 
-]- 6, dătător de mari speranțe. 
Gazdele au deschis scorul prin 
Mihuț II, min. 10, iar oaspeții iu 
egalat după pauză, min. 50, prin 
buda ți ou luat conducerea, In 
min. 74, prin Trimuș. Ultimele 15 
minute au fost infernale.

Republicanii
IPA SIBIU — JIUL PETRO

ȘANI 2—2 (1 — 1). In tur oaspeții 
cîștigau la Petroșani, cu 1—0, ți 
revanșa pregătilă de Dosan p 
avut susținere și în teren. Jiul, 

cu cei 8 juniori III, Petra, Mi
cuța , Fiumoca. Botczatu în Zi 
mare, cu un Drăgăncsc peste tot 
și cu un Miron Cost inel eroul 
meciului, a smuls un punct prin 
golurile înscrise de Micuțj, min, 
30, și Preda, min. 50, după ce 
sibicnii deschiseseră scorul în 
min. 3. Egalarca a survenit îu 
min. 85. •

Rubrică realizată de 
Dorel NEAMȚU
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PUBLICITATE
Primăria orașului PETRILA

ANUNȚA
cetățenii că în perioada 18 — 28 mai 1992 se execută 
deratizarea orașului. In acest sens cetățenii sînt rugați să 
sprijine această acțiune și să ia măsuri de izolare a ani
malelor.

SOCOM „UNIREA" Petroșani
ANUNȚA

că a deschis o CURĂȚĂTORIE CHIMICA, în cartierul 8 
Martie din orașul Pctrila.

LA PREȚURI ACCESIBILE SE CURATA ÎMBRĂCĂ
MINTE DIN TEXTILE ȘI PIELE. CUVERTURI» PLE
DURI, etc.'

Filiala de Rețele 
Electrice DEVA

ANGAJEAZA IMEDIAT
| — electricieni

pentru stațiile electrice de transformare din Petroșani» 
Vulcan, Lupenî, Uricani, Atoinoasa, Livezeni, Petrila.

Condiții; vechime minimă 5 ani in instalații, domici
liul în Valea Jiului.

încadrarea conform statut RENEL șl contract colectiv 
de muncă»

Se oferă; gratuitatea -chir iei apartamentului, gratuita
te.» energiei termice, tarif preferențial de 0,25 lei/KWh la 
energie electrică.

Informații; FRE Deva — Serviciul PPS, telefon 15750, 
interioare 121, 131, 132, Petroșani, telefon 41830, 42784» 
418501

Societatea comercială 
i transport local Valea Jiului 

SA Petroșani
INCADREAZA

I

—- conducători auto
ui< gradele C — D, pentru transportul în comun și tehno
logic.

I

Relații, la sediul unității, telefon 48G22 sau 48328;

PUBLICITATE

Ora de închidere a ediției: 14

T?AICA_^UBLICr[ATE_-
ANIVERSARI

CU ocazia împlinirii a 28 de primăveri, soțul Aristică și co
piii Cătălin și Răzvan urează iubitei lor; soție și mamă, Epureanu 
Maria Daniela, toate cele bune și un călduros „La mulți ani I" 
(2125)

VINZAR1
VIND sufragerie curbată, din panel, cu furnir,de nuc. Tele

fon 43 852. (2108)
VIND urgent video Profex' recorder, Japonez. Relații, telefon 

45 656, Petroșani. (2154)
VIND convenabil mobilă, cărucioare șl pătuț copil, Petrila, 

bloc 62, ap. 17. (2159)
VIND chioșc metalic în Lupenl, piața Bărbăteni, dotat cu insta

lație de sifon (la pahar). B-dul Păcii, bloc-45, ap. 2. (2166)
VIND Dacia 1300, îmbunătățiri 1310. Telefon 41 599, după'ora 

20. (2170)
OFERTE SERVICIU

CAUT femeie îngrijire copil de 2 ani. Republicii bloc 122, 
so. I, ap. 15. (2174)

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Ulicl - Petru, elibe

rată de EM BarbătenL O declar nulă. (2152)
PIERDUT carnet student, pe numele Marchiș Nicolae, elibe

rat de UT Petroșani. II declar nUl. (2158)
PIERDUT carnet CAR, pe numele Drulea Iuliana. II declar 

nul. (2163)
PIERDUT autorizație de-funcționare florar, nr.’ 195/11.03.1990', 

eliberată de Primăria Lupenî. O declar nulă. (2165)
DECES!1

CU ADINCA durere în suflet, familia Rusa-anunți înceta
rea din viață, după o lungă șl grea suferință, a‘celui care a'fost 
un bun soț și lată

maior (în rezervă) RUSU VASIEE'-
Nu-1 vom uita niciodată.-
Cortegiul funerar pleacă, azi, de la domiciliul din str. 6 Au

gust, Lonea, la ora 16.’ (2155)

FAMILIA Kiss mulțumește tuturor celor care* au fost alături 
de ei, prin prezență și flori, la durerea»» pierdere a-celtrt care 
a fost

KISS CSABA (GYULA)
Odihncnscă-sc în parei (2168)

COMEMORĂRI1

AU TRECUT doi- ani, treclnd ca »primăvara nord, 
Glaudia Anghelesou nu vet fi dată uitării, 
feespcdea grea'te apasă fără știință 
06 sufletul tău bun a liber de orice suferință,

Nu te vom uita - niciodată, a ta mamă; soră, bunică, bunic, Tîbl, 
Ghiuri și familia Roca [2135)

GOI.F.CTIVUK APTA — UPSRUEEMP' amlnteșt*; cu' regret, 
că a trecut un an de etnd'bunul nostru colegi

CÂMPÎAN GHEORGH»*
nu mai este printre noi/ ,

O mnetei sa-d odihnească 1 (2124)

UN PIOS omagiu la împlinirea luntri an dfi la'ddcesul celui 
care a fost un bun soț; tată șl bunic

CAMPIAN GHEORGHB*
Soția șl copiii ! (2146)

PA UN1 AN dd’la'dăces, lacrimi, fB&r) șl profundă recunoș
tință iubitului sopșl'tată

DRAGOMIR ION
Va rămîne-veșnic în amintirea noastră. (2151)

UN PIOS omagtu la împlinirea a 3 anl-cW'la decesul celui 
care a-fdsfc

SURDUGAN FRANCIS0-
Nu-1 vom uita niciodată ; nepotul, fiicele șl ginerele; (2157)

SOȚIA Aba-Olga/ fiicele Cornelia,' Camelia și fiul Eduard, 
ginerele fcJviu, nepoții Raimond, Alina și Grlstina, amintesc că 
sr-împlinesc 6 luni de1 cMnu mai este printre noi

FUI TOMA
Nki-1 vom uita niciodată I (2156)

ADUCEM- pe această cale, vii mulțumiri rudelor, prietenilor 
și cunoscuților, care; prin prezență, flori sau mesaje, și-au ma
nifestat compasiunea pentru pierderea, lă 15 aprilie- 1992, a ne
prețuitei noastre mam«, bunici și străbunici

I®ZSA‘ MARIA,
și-a soțului

SIGISMUND,
decedat cu 18 zile Înaintea el. "v

Fie-le somnul lin I (2167)

l Programul TV.
i 7,00 Programul Televiziunii Na. 

Iționale din Republica Mol
dova. L

I, 10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10,00 TVE InternacionaL

I - 32,10 Ora de muzică.
* 13,00 Interferențe.

113,33 Muzică pentru părinți. 
34,00 Actualități.

114,20 Tradiții.
14,50 Avanpremiera TV.

114,55 Preunlversitaria.
15,30. Teleșcoală.
16,00 Agenda muzicală.
16,30 Conviețuiri.

117,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.1

117,35 Pentru doinele și baladele 
noastre.

118,00 Salut, prieteni 1
19,00 In fața națiunii.

119,30 Desene animate;
20,00 Actualități.
20,35 Sport.

1 20.45 Studioul economic.
21,15 In obiectiv : Ion IResou,

I președintele României.
22,05 Telecinemateca.

IOmul cu mina de aur. 
(SUA, 1955)

0,10 Cronica parlamentului.
I Actualități.
» 0,40 Revista presei.
| 0,55 închiderea programului.'

I----------------
JȘ HOROSCOP

WWR
(21 aprilie — tOmail

3 Vă copleșesc» regretele, pentru- 
o „partidă** ratată.

, gemeni
(21 «MH — U toate»

NMmai ajutîndu-vă partener 
rul să urce;» ctștigațl In înăRimOA

RAC
(22 iunie — 22 tolial 

Btsneficlați de o companie zgo
motoasă, improprie oricărui aci 
de creație.

LEU 
(22 Iulie-- 22*» «gas»» 

Stnteți prins(ă) pe 'pictor greșit, 
pe ultima... sută de metri.

FECIOARA-
(22 aagust >— 22 septembrie) 

Tandrețea e cea mai puterni
că „valută".

BALANȚA*
(23 septembrie — 22 ootembn 

Deși face Impresia • supunerii ■ 
totale, partenerul conjugal „dâ« 
la pește".

SCORPION*
(23 octombrie — 21 oeh mbrim 

Autoritatea vă este subminată < 
de cel mal mlo -dintre cei mtcL

SĂGETĂTORI
(22 noiembrie — 20 decembrie)- 

Aveți nevoie de o planificare » 
riguroasă a activității, pentru a" 
evita colapsul...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19* ianuarie) 

Comoditatea (altora) este,- as
tăzi, cel mai mare dușman a) 

> dv...
VĂRSĂTOR

(20 Ianuarie — 18 februarie) 
Intuiția vă trădează. Btzuiți-vă 

pe-raționamentul deductivi
PEȘTI

(19 tebraarla — 20 martie) 
Orice începeți astăzi rămina- 

ncCerminat...
BERBEC 

(21 martie — 20* aprilie) 
Piîtețl trage lozul cel mare, 

daeă vă asociațl cu cine trebuie.
ECHIPA DE SERVICIU

Responsabil de număr: 
Gheorghe CHIRVASA

Corectura :
I mHI» AC1IIREI ș| Viorica FIRTULESCU

Cotidianul de opinie și Informație ai 
Văii Jiului „ZORI NOI" e»te realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI- S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06 1091 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCE/l BUJORESCU

Materialele necomandate șl ncpubtlcote 
nu se restituie Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparține. In exclusi
vitate, autorilor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA-. 2871 
Petroșani, str, Nicolae Bălcescu ar. 2 
Telefoane: 41662 (director-redactor șetR 
41063, 42161 (secții).

★

TIPARUL | Tipografia Petroșani. st», 
Nicolae Bătccscu nr. 2. Telefon 41363.


