
COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMAȚII. APARE ÎN VALEA JIULUI ■

Zi ziarw
Ut MÎibf

Dumnezeu iiu face politică
Apa — alarmă de gradul zero 
Cine cinstește și cine nu cins
tește eroii
Sport
Tabletă de scriitor: „Utopie, 

realitate, speranță"
In economic nu e suficient să 
vrei

ANUL V, NR. 805 MARȚI, 2 FEBRUARIE 1993 4 PAGINI — 15 LEI Redactor șef : □ Horoscop
Mircea BUJORESCU •

*
' OllIIHIIIIIIllllllllllllllItlIlllllllllll

■MMM

RUINELE UNEI ILUZII

cel 
să 

nă- 
pc

Pentru a ajunge pe culmile vi
sului de aur trebuia parcurs 
traseu gindit de strategii 
giei și împărțit in etape 
le. După cinci asemenea 
românii urmau să atingă

un 
ideolo- 

cincina. 
etape, 

nivelul

Teama de moarte l-a împins pe 
om spre visul nemuririi. Speriat 
de realitate, omul s-a agățat de 
iluzie, care nu este altceva decît 
starea de grație a minciunii.

Iluzionismul politic este 
mai dăunător. Este amoral 
vinzi poporului tău himere, 
luciri și fantasme, să-i faci
oameni să vadă iepurii bunăstă
rii sărind din pălăria turtită a 
unui buget derizoriu. Este amo
ral să pui la fruntarii sperieto
rile unor dușmani inexistenți.

Comuniștii au fost și sînt la- 
bricanți de iluzii și negustori de 
umbre. „Visul de aur" a fost ca
podopera lor în materie de plăs
muire. Ca orice fericire intangi
bilă, visul de aur era undeva sus. 
Pentru a-I atinge trebuia să ne 
cățărăm pe „cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație". Tre
buia să urcam cintind, încreză
tori. ncabătuți, pentru ca vraja 
visului să nu se destrame, X isul 
comunist era obligatoriu. Cine 
îndrăznea să viseze altceva era 
aspru pedepsit.

LACRIMA
ÎNDOIELII
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japonezilor, în vreme ce Japonia 
trebuia să se scufunde în mocir
la capitalistă.

Aceste prognoze s-au dovedit a 
fi născociri prostești, infirmate 
dureros de mersul vieții. Astfel, 
tocmai cind eram la lin pas de 
„visul de aur" ne-am trezit „la 
fundul sacului". A fost o confuzie. 

Și nu există vinovați. Visul incum
bă o doză de inconștiență scuza.

bilă. Poate fi cineva acuzat pen
tru că visul său nu s-a împlinit?

Comuniștii rămin însă visători 
incurabili. Din molozul ultimului 
vis încearcă să închege un altul: 
să facă social democrație din de
mocrația socialistă. Noua himeră 
pare să fie convingătoare; cel 
puțin așa vorbesc urnele. Năzuin
țele egalitariste nu nc-au părăsit, 
după cum nu ne_a părăsi) ura 
față de chiaburi și ciocoi.

Postcomunismul în România 
este un fenomen firesc. i\r fi o 
naivitate să credem că, după un 
comunism atît de elaborat și a- 
lotcuprinaălor ca cel românesc, 
nu va urma postcomunismul. ra
re csfe ti'i comunism spăsit în de
fensivă. Același oameni încearcă 
să ne ofere visul lor fardat si 
bine parfumat. Ridurile i se văd 
și moartea sa nu este departe. 
El nu reprezintă altceva decit 
ruinele unei iluzii.

Valcriti BUTl LESCU

Delegația parlamentară 
română la

Consiliul Europei

La sfirșitul săptămînii 
cute, delegația permanentă 
Parlamentului României a 
cat la Adunarea 
a Consiliului Europei, 

declarațiilor făcute de 
cătorul delegației, toți membrii 

acesteia vor susține in 
lamentului Europei, 
primirii României în 
european, ca membru 
turi depline.

Ieri dimineață, spre 
Ies, locul de întrunire a 
parlamentare a Consiliului 
ropel a plecat și dl. prim 
nistru Nicolae Văcătoiu, 
se va alătura delegației 
în această misiune deosebit 
importanta p.-n’.fu viitorul 
porului nostru.
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Piață în „mărci"...?
Ața s-ar părea, din moment ce o 

vinzutoare de la alimentara 
„Unic" din Vulcan a descoperit 
înti-un fi.jic cu mori de de 5 
lei — primite de la un cumpâ- 
rlfor — șj o marcă din cele ce 
se folosesc pe la exploatările 
miniere. Materialul e același — 
aluminiu — diametrul identic, 
doar in gro,ime există o dife- 
lență de aproape un milime'ru. 
Dată strecurarea „mărcii" prin
tre monede a fost un act deli
berat sau numai o inlimplare, 

nu sc știe. (P.N.).
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MAXIMA ZII II
„Cururile se schimbă, lim

bile rămin aceleași'*. 
Â \ I. D. SIRBU

Situație neclară pe Dunăre
Impingătorul iugoslav Bihaci, care împinge mai mul-

»

barje cu petrol pe Dunăre și nu s-a supus controlului 
autorităților române a blocat, duminică, pe parcursul în- 

' 'i pă-
iu-

te
a.
tregii ziic, ecluza de la Porțile de Pier, încercând să 
trundă prin aceasta, cu scopul de a intra in porturile 
goslave.

La intervenția organelor vamale .și de grăniceri 
mâne, comandantul convoiului iugoslav a acceptat sa

ro
se 

supună controlului, prezentind actele dc însoțire și lista 
membrilor echipajului. S-a constatat ca acest convoi 
transportă peste 2000 tone de benzină și peste 2000 tone 
dc păcură cu destinația Iugoslavia, cantități ce potrivit 
surselor de informare citate de agențiile dc presa au fost 
încărcate în apele internaționale, avînd ca surse, nave a 
parținînd Rusiei, Bulgariei, Greciei și Turciei

După îndelungi tratative, comandantul convoiului a 
acceptat să elibereze ecluza blocată, retrăgînd impingătorul 
și barjclc la distanța de un kilometru de ecluza d( la 
Porțile de Fier. Consiliul dc securitate al ONU a remis au
torităților române un nou apel de a lua Loate măsurile 
pentru respectarea embargoului impus de comunitatea in
ternațională Iugoslaviei. Ieri la prînz situația pe Dunăre 
era staționară, echipajul iugoslav menținîndu-și amenință
rile cu deversarea sau incendierea cantității transportat?. 
(G.C.)

știrea,
Conferință st intifică

De aproape trei ani au început și s-au extins relațiile știin
țifice ale Universității Tehnice din Petroșani cu prestigioase 
instituții europene de invățămînt. Chiar și in aceste zile univer
sitatea este vizitată dp domnul ing. Bernard Feuga. directorul 
CESTEMIN, Școala de Mine din Nancy, secretar general al Co
mitetului Francez de Mecanica Rocilor, specialist in geotehnică 
și hidrogeologie. Domnia sa va susține mîine, de la ora 10. în 
amfiteatrul 4, conferința „Geologia aplicată la construcția bara- 
julclr". (T.S.)

NOROCUL LOR
Pe la ora 7 seara, in 23 ianua

rie, doi tineri — Popa Olimpiu 
Romulus, angajat la EM Live- 
zeni, și Lupu Ștefan Gabriel, 
muncitor la EM Petrila — mer
geau prin centrul Pelroșaniului. 

Toate bune și la locul lor dacâ-.?i 
vedeau de treabă. Numai că, ni
țel cam „afumați" fiind, cej doi 
sc legau de fetele și femeile de 
pe stradă pe lingă care treceau 
Ba, mai mult, nu se sfiau să a- 
runcc și cite o înjurătură celor 
pe care încercau să le acosteze.

Ghinionul lor a fost că, intîm- 
plătoi', la 
lor, erau

lnca dinainte cu lipii din față 
să se „i' 
le-a cam 
celor doi.
de ei. in 
Aeroport, 
sa se legitimeze. Conduși la po
liție, au lost. mai apoi, amendați, 
tiecare, cu suma de 10 mii lei.
A.șa cum spune Legea 61. „Pot 

a relatat unul 
In astfel de ca- 

„sa aguți" pin;, la 
închisoare contra-

.desfășoare", polițiștilor 
dat ue bănuit purtarea 
Așa ca s-au ținut scai 
cartierul „Dacia" din 
ilăcăii au fost rugați

Un

cițiva metri în spatele 
cițiva ofițeri de poliție.

să zică merci, 
dintre oliței i. 
zun ai ocazia 
șase luni de 
venționala".

Gh

nici

I u R 1
tun" zdravăn la cinema „Victoria" din Petroșani Obieo- 

mai mult mcj mai puțin decit relroproiectorui.tivul,
loarea in lei, peste 4 milioane. Poliția din Petro ani 
fapta. Furtul a
hoțul...

Va- 
a constatat 

avut loc in noaptea de 8 spre 9 ianuarie Prinde

De bine“ Premieră
Liga Sindicalelor Miniere 

lea Jiului se implică tot i 
mult în viața social culturală 
urbei. Recent, am primit la 
dacție o scrisoare prin care dom
nul director Vasile Dinea do
rește să mulțumească Ligii, din 
partea Clubului elevilor din Pe
troșani, „pentru eforturile dep t- 
sc în vederea executării unor 
lucrări de reparații și dotare a 
clădirii". Dăm curs rugăminții 
sale, intrucît și nouă ne face 
plăcere „s-auzim numai dc bine"! 
(SI. C.)

Va- 
m n 

i a 
re-

Astăzi, pi\ miera la Teatrul 
dramatic „I.D. Sîrbu". De la ora 
10, un spectacol pentru copii, 
scris și regizat de George Ne- 
graru. A doua prezență a lui G. 
Ncgraru pe o scenă profesionistă 
de spectacole sperăm să fie în
cununată de succes. Este vorba 
de „Concertul din pădure" — 
un spectacol agreabil, jucat la 
nivel profesionist. Aplauze |>en- 
tru Teatrul nostru care, din nou, 
dovedește că sc ginde-te Ia 
copii. ț.Xl. II.)

Cind sc adresează pm.il altuia, 
nu apelează la numele de botez. 
Utilizează, pentru asta, porecle- 
Unii dintre ei n-au niai ajuns 
pe-acasă de mult timp. Nici 
nu-și mai amintesc de cind. 

Dorm pe unde apuca. Iarna, bă
tălia se dă pentru un loc „la 
conductă". F'e că aceasta este 
amplasată lingă Tribuna], 

Șerpărie sau în preajma 
ferate. Cald să fie. Ziua 
petrec în piața 
a Petro.șaniului.

ln 
liniei 

șl-o 
agroalimcntară
„Ochesc" țipi

L I
full de bani tarabele
nilor. Nu iartă nimic. Sc 
și la cartofi, și la fructe, 
niîncat sa fie. Cind prada 
cantități mai mari decit poten
țialul lor de digerate, o vînd. 
Sînt zile cind terenul de opera
țiune îl constituie 

autobuz, magazinele, 
locurile aglomerate, 
ei sînt la începutul 
Asta explică faptul 
bucșcază. Ceea ce, evident, este 
sancționat prompt de ceilalți

țăra- 
clau 
De 

e in

stațiile de 
In general, 

Parte din 
„activității", 
că, uneori,

dir gașcă. Novicii k promit, 
să că 
apare, 
sem n 
celor

Deși îi 
pot face 
deoarece 

și nu pot răspunde penal. Pro- 
fitînd de aceste portițe, mangli
torii își fac de cap în continuare. 
Dacă o vor ține tot așa, la 18 ani 
poliția 11 așteaptă cu brațele 
deschise. Pînă atunci, însă, vi-i

in- 
vor îndrepta. IertareaSC

în astfel de cazuri, ca un 
de
mai

mărinimie din partea 
versați.
cunosc, polițiștii nu 

mare lucru. Aceasta 
„clicnții" sînt minori

prezentăm .și iumncavo.islră. 
Nume, prenume, vîrstă, pa
rcelă. Ei sînt; Aio.mei Constan
tin Cristin 1 (Țonțoncl sau Cră- 
ciunici), la ani, Lucaci Anton 
(Șoldovă), 15 ani, Strcdie Tu- 
dorcl Mircea (Chclu), 16 ani, 
I’erța Alin, 17 ani, și Coca Va- 
sile, 17 ani. De menționat că a- 
cc.știa din urmă formează 
tandem unit și la bine, și 
rău. Intre ceilalți, asociația 
produee doar funcție de... 

ccsități.

un 
la
se 

ne-
*

Glieorghe OLTEANU
I
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ORAȘU L C A B E 
tși cumpără propria apă

l Orașul din partea estică a Văii Jiului, Petrila, 
tși trăiește cu obișnuință viața sa văzută și 
nevăzută’, intr-un ritm generat de toate schim
bările ce au intervenit in societatea noastră și 
care au găsit și aici un cimp fertil.

Disputele politice, conflictele de interese de 
deasupra obștii au fost depășite și, odată cu 
tumultul alegerilor, primaiul și Consiliul local 
E-au apucat serios de lucru pentru a defini și 
mai bine personalitatea orașului .și a oamenilor 
tăi.

Am constatat cu satisfacție că la Petrila, 
spre deosebire de alte orașe, între primărie, ea 
executiv, și Consiliu, domnește o atmosferă de 
lucru bună, o armonie ce poate fi generatoare 
de împliniri în viața urbei. Este foarte adevă
rat că anul recent încheiat nu poate fi catego
risit drept un an foarte bun pentru oraș, dar 
nici nu a fost unul dintre cei mai răi. De fapt 
a fost la fel ca pentiu mai toate orașele țării, 
In care lupta cu inflația, cu șomajul și cu alte 
necazuri create uneori in mod artificial a dat, 
în unele cazuri, câștig de cauză de partea care 
nu trebuia. Dar vi;''n, cu toate astea, îsl. ur
mează cursul firesc. Unii se nasc, unii dispar, 
iar alții se s r iduic, cu tot ceea ce pot, să facă 
ceva pentru cei mulți. Paiadoxurl, după cum 
ne spunea primarul ora ului dl. IONEL MOGOI,

sînt mai multe în Petrila. Dar parcă e ceva de 
făcut? Iată numaj un exemplu;

Petrila are două captări de apă pe teritoriul 
său, de la care se alimentează tot orașul și o 
bună parte din Petroșani. Ei bine, Petrila dă 
apa sa Pe gratis la Petroșani și o cumpără cu 
bani grei de la RAGCL Petroșani, pentru sim
plul motiv că așa a vrut cineva să fie, Iar alt
cineva, mare și tare acum, se cramponează de 
scaunul pe care stă și face numai rău. At't 
poate. Un alt paradox este fabrica de mobilă, 
din localitate. Petrila este un oraș cu întinse 
zone împădurite, cu ocol silvic puternic și cu 
secție de exploatare a lemnului, iar fabrica de 
mobilă trimite oamenii acasă, în vreme ce în 
oraș se vinde mobilă adusă din țară la niște 
prețuri de-ți taie pofta de a-ți mobila casa. 
In vremea asta, demersurile făcute de primarul 
orașului pentru a salva fabrica de mobilă, care, 
se pare, va fi scheletul pe care se va constitui 
o societate comercială de protil, sînt, însușite 
dc un alt primar pentru simplu motiv că vor
bește mai mult. Asta-i viațaI Primarul Petrilel 
are disponibilitatea să înțeleagă și astfel de 
comportamente și paradoxuri, care chiar dacă 
sint inverse, la un moment dat sînt totuși ac
ceptabile. Alte amănunte din viața orașului 
Petrila — în cele ce urmează.

Veșnica problemă -- banii

Oamenii și confortul lor
Obiectivul numărul unu al pri

măriei și Consiliului local a fost 
ți rămine asigurarea confortului 
oamenilor. In vreme ce. in Va
lea Jiului, in nici o localitate nu 
se mai furnizează apă caldă me
najeră, in Petrila nu s-a renun
țat la aiMt minim de confort. 
Totu.i s-a redus pirioada de fur
nizare livrindti-se apă caldă două 
zile pe săptămină. Probleme deo
sebite nu sint nici cu căldura 
din apartamente. Doar la capetele 
de coloană de la CT 3 și 4, da
torită unor defecțiuni, agentul 
termic este sub parametri. In 
special la blocul 41. In intenția 
primăriei mai figurează în acest 
an amenajarea piețelor orașului 
— cea din 8 Martie și cea din 
Lonea. Există un studiu de pro- 
ie't, ev,*-* și resurse și, după 
toate pro futilitățile. In acest an, 
cele două piețe alc orașului vor 
avea o altă față, adică pe cea 
modernă, impusă de cerințele c- 
tapei actuale.

O alta latură foarte importantă

a muncii primăriei șl Consiliului 
local o constituie punerea la 
punct a zonelor de agrement ale 
orașului, cu găsirea unor soluții 
de colaborare cu agenții econo
mici de pe raza orașului. După 
cum se știe, oia?ul Petrila este 
nn oraș cu bogate zone turistice 
și de agrement, care, odată cu 
reamenajarea, vor asigura con
diții .și m ii bune de ieșire la 
iarbă verde, de organizare a "- 
nor manifestări c"'*ur<iie .și spor
tive în ne.- l.uer, la care să poată 
p?;ticipa cit mai mulți cetățeni 
ai orașului in timpul lor liber. 
De asemenea, există un proiect 
de amenajare și extindere a ci
mitirului orașului, pentru reali
zarea căruia există disponibilități 
finaciare suficiente. La toate a- 
cestea, se adaugă o permanentă 
preocupare a comcrcianților din 
oraș pentru realizarea unei a- 
provizionărl corespunzătoare cu 
bunuri alimentare și dc folosință 
in Iclungată.

Sănătatea 
oamenilor

Dacă în toate războaiele arse
nalul folosit înseamnă moarte, în 
cetate, orice spital înseamnă 
viață. Ca veche instituție a ora
șului, Spitalul orășenesc Petrila 
a adus și aduce mereu noul, me
reu speranța. La ora documentării 
noastre era de gardă d-na dr. 
Doina Albulcscu (și consilier oră
șenesc), care spera ca în această 
zl camera de gardă să nu fie 
solicitată. O liniște care a doua 
zi s-a confiimat.

„Dacă ne lipsește ceva, mal 
mult ca oricînd, este laptele praf, 
acest produs Indispensabil alăp
tării nou-născuților. Citeva me
dicamente din grupele de injec
tabile, domină, prin lipsă, pe 
cele recomandate pe cale bucală”.

Poate că sănătatea oamenilor 
nu trebuie întreținută în spitale, 
am conchis de comun acord,

Este de la sine înțeles că a 
trece într-un an nou și a-ți pro
pune, ca primărie, să faci ceva 
In oraș, primul lucru la care 
trebuie să te gindești sînt banii. 
Adică ceea ce poate oferi buge
tul pentru că, indiferent cîtă 
bunăvoință a-i avea, fără bani 
nu faci nimic. Din fericire, pen
tru orașul Petrila, anul în care 
abia am intrat a fost un pio mal 
bun. De la bugetul statului au 
fost alocate la Petrila fonduri 

ce însumează 299,5 milioane leî, 
o sumă care, cu o gospodărire 
bună, așa cum ne spunea dl. 
primar, p late asigura rezolvarea 
unor obiective importante ale 
orașului. Chiar dacă nu acoperă 
toate nevoile orașului măcar reu
șește să rezolve o parte din ele. 
Conform celor stabilite, aceste 
fonduri vor avea următoarea 
destinație: 105 milioane vor fi 
folosiți pentru rezolvarea unor 
obiective dc investiții, respectiv 
finalizarea blocurilor 70, 33, 34, 
precum și a rezervorului de apă

de 2500 mc, lucrări începute de 
mat mulți ani dar ne finaliza te. 
Din bugetul local, estimat la 
21,5 milioane se vor rezolva 
problemele legate de întrețincra 
străzilor, iluminatul public, sa

lubrizare, spații verzi, de asis
tența și ajutorul social al celor 
nevoiași respectiv cantina de 

ajutor social din Căminul de 
bătrînt Lonea (50 de porț 1 pa 
zi). Ceilalți bani vor fi folosiți 
pentru acoperirea diferențelor de 
plată la energia termică, precum 
și pentru reparații și modierjși- 
zărl Ia centralele termice din 
localitate. Petrila are 11 CT pe 
bază de cărbune. La aceste lu
crări se adaugă și cele de repa
rații ale fondului locativ de stat. 
Sigur, în intenția primăriei mal 
există și alte obiective de fina
lizat, daF cum bugetul local nn 
este un sac fără fund, orjcîlă 
bunăvoință ar avea primăria -șl 
Consiliul local, trebuie să se limi
teze la cîți bani sînt.

Pentru creșterea animalelor
Prin tradiție, orașul Petrila, datorită zonelor sale rurale, 

are ca îndeletnicire creșterea animalelor. în anul trecut, ca și 
în acest an preocuparea primăriei orașului pentru a susțme 
această îndeletnicire a fost statornică. Prin relații directe cu 
furnizorii, primăria a adus importante cantități de tărîțe și alte 
furaje, pe care le-au livrat cu prioritate crescătorilor de animale 
cunoscuți. Este un fapt îmbucurător, să constatăm că evidențele 
dng. Eugenia Gabroveanu, șefa sectorului agricol al primăriei, 
scot în relief faptul că în orașul Petrila de la an la an se înre
gistrează sporuri la fiecare specie de animale, fată numai cîtcva 
exemple, care atestă că acest domeniu este bine definit. Pe 
raza orașului există 1114 bovine, 2002 porcine și 7336 oyinc, 
aflate în gospodăriile populației. Cu toate acestea, există o si
tuație nu prea bună. De exemplu, pe raza orașului nu este nici 
o posibilitate de valorificare a linii, exisiînd, după toate apre
cierile, tone de lină pe care oamenii n-au cum să o valorifice 
decît prin piața liberă. Nu prea se mai vorbește de contracte 
cu statul, nu prea Se mai vorbește de achiziții și de multe alteio 
care ar ușura munca acestor crescători de animale. Dar în astea 
primăria nu arc nici o vină.

ștrandul „sc Ai d vr* di; i \ ana, la cai afa

Coi iliul loial l’elriki
Nr. ,77/01/1993

I IMNULUI MINISTRU AL SPORTULUI 
ȘI turismului BUCUREȘTI

Va facem cun'-scut Ni in orașul Petrila s-a Început în anul 
1984 construcția unui „Bazin de în it“ cu dimensiuni olimpice, 
60 x?l ni, ți tribune de 500 locuri, iar In anul 1989 s-au întrerupt 
lurr.uile de finalizare, ca urmare a lipsei de fonduri.

Stadiul actual al lucrurilor executate este In proporție de 50 
la sută, respectiv structura de rezistență și Închideri exterioare.

De.șl am investigat posibilitățile continuării lucrărilor dc către 
anumiți investitori interni, nu am primii nici o solicitare.

In acest sens, v rugăm respectuos a dispune trimiterea în 
orașul Petrila a un*t comisii de specialitate pentru a evalua po
sibilitatea dc contai ne a acestui obiectiv caro, în timp, este 
supus degradării.

Vă mulțumim.

PRIMAR, SECRETAR,
Ing. Ionel MOGOI .Ir. Toma VARGATU

.Spre deosebire dc alte pri
mării, cea din Petrila nu a pus 
nici un fel de stavilă privatizării. 
Drept urmare, în oraș funcțio
nează 267 agenți economici cu 
capital privat. Impozitul pe pro
fit al acestora, vărsat la bugetul 
statului, se ridică la 7,187 milioa
ne lei, iar cel pe circulația măr
furilor la 539 mii lei, iar pe sa
larii la 1,3 miliarde lei. Dacă o

mică cotă din acestea ar intra 
în bugetul local, probabil sără-

Privatizarea
cin de fonduri ar fi ceva mal 
mica. Din păcate, totul merge la 
Slut.

La nivelul orașului, organele 
financiare au aplicat în anul tre
cut amenzi în valoare dc nnniai 
158 mii Iei, semn că la Petrila 
legalitatea se respectă. Multe din
tre aceste societăți au cifre d« 
afaceri de pînă ia 20 r..d ioana 
lei .ți toate sînt rentabile, «ee» 
ce constituie încă o dovadă cil 
la Petrila privatizarea a pri«» 
rădăcini. u

Consiliul local Petrila
Nr, 177/01/1993

C A T II E,
LIGA SINDICATELOR MINIERE VALEA JIULUI

Revenim la adr. sa noastră anterioară cu privire la preluarea 
^Bazinului dc înot Olimpic — Petrila1’ — de către Liga sindica
lilor miniere Valea Jiului, în vederea finalizării lucrărilor și pu
nerea in funcțiune a acestuia In interesul salarlaților RAH Pe
troșani și vă rugăm a exprima punctul dv. de vedere.

In situația In care nu sintețl de acord vom fi nevoiți n găsi 
■Iți Investitori interni sau străini, deoarece construcția se degra- 

i ăează.

PRIMAR, SECRETAR,
Ing. Ionel MOGOI Jr. fonia VARGATU

Viitorul se naște
AZI

Educația șl Instrucția au fost 
și rămîn la baza evoluției orică
rei societăți. Copii talcntați, copii 
geniali, copii triști, copii frumoși 
și-au găsit ți își găseso mereu 
matca în acesta „catedrale alc 
viitorului”, care sînt școlile.

Petrila are „dispersată” rețeaua 
de învățamînt In așa lei incit 
să cuprindă Întreaga populație 
școlară. Orașul are cadre califi
cate, și elevi silitori. Șase școli 
generale, un liceu, citeva unități 
preșcolare âși deschid zilnic fe
restrele pentru a lumina interio
rul copilului, această fascinantă 
avere a oricărei națiuni. Dacă 
satul reprezintă veșnicia, școala 
reprezintă viitorul, retrlla e.ite 
orașul rare se bucură da amîn- 

I două. In egală măsură.

s Răscoala
■

Ca și în celelalte așezări sătești, oamenii din Răscoala tși
• aduna fiecare gindiiiile pentru a-.și umpie cămările, nu cu p»o-
• misiuni, ci cu roadele muncii lor. Aici „creșterea zero” este la ea
• acasă, pentiu că șcptelul nu a fost furat n.ci de Revoluție, nic|
• de evenimentele ulaerioare. Obligațiile Primăriei față de această
■ mică localitate (repararea podului, ajutorul cu tărițe pentru ,să-
■ tenii „mereu în munte", întreținerea drumului în toate anotitf»-
■ purili) sini piteva din doleanțele oamenilor car# au rămas aceiași-
S Adică buni și statornici. ,

= JIEȚ
» SaLul cuprins de iarnă, arată 
j mai degrabă ca lin peisaj din
■ nordul îndepărtat. Aici zăpada
■ pare mai alba șî mai pufoasă,
■ semn că șl oamenii din sat sînt
■ ceva mai buni. Cineva, spunea 
; odată că la Jisț pmă și zăpada 
; e mai românească. Nu-1 contra- 
; zicem. Știm însă că atenția prl- 
• măriei este mereu înd-eptată 
Jspre Jieț ți că anumite obiective 
; figurează fn proiectele acestui 
; an. Este vorba, In special, de 
; finalizarea drumului de acces, 
„ care este preluat de EM Petrila 
Z Sud, drum ce va facă legătură 
! intrg Jiet ți I-onca pe vechea va- 
5 rlantă. Școala din Jieț, este șl

ea în atenție, deși condițiile ac

tuale sint destul de bune pentru 
necesitățile satului. Recenta șe
dință a Consiliului local a heti- 
rit amenajarea unul complex co
mercial alimentar în festa casă 
a pompelor, amenajare preluată 

de EM fx>nea. Prin punerea In 
funcțiune a acestuia se va elibera 
căminul cultural din lo-alitate, 
care va fi redat sătenilor pen-trn 
activități specifice, odată cu cita 
berarea spațiului ocupat Ir» pre
zent de magazinul de pline.

Se constată deci că atit primă
ria, cit ți consiliul local mani
festă o preocupare constantă, 
pentru ca ți locuitorii Jicțulul 

Să poată beneficia de un aon fovf 
cit mal aproape de cerințe.
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Aveți legătura cu Suedia
— Gheorghe lordache

r O intilnire inedită cu un fost 
elev al Liceului Vul in, care 
a început fotbalul în curtea 
școlii, ca mai toți copiii, clar 
care a trecut Ia activitatea or
ganizată avindu-1 ca prim an
trenor, acolo, la echipa de pi
tici pe dl. Baban, cel care (îm
preună cu subsemnatul) incro- 

preau o echipă ce mai supra
viețuiește și astăzi: „Sănătatea" 
Vulcan. Respectându-i dorința 

'de a fi publicate și citeva nume 
de profesori, care i-au îndrumat 
pașii în ale cărții, o facem cu 
mare plăcere: Licher Gheorghe, 

Jurca Gheorghe, Socaci Tibe- 
riu, Czimbalmoș Francisc, Mar
gareta Bal precum și cei doi 
maiștri instructori și astăzi pre- 
zenți în „atelierele școlii". A 
ajuns In Suedia, la HNF Ilel- 
sungbasg, din liga a H-a, după 
ce a trecut „examenele" la 
„Sănătatea", AS Paroșcni, Mu

reșul Deva, Aurul Brad, Corvi- 
nul Hunedoara iar în ’89 a 
trecut în Austria, la Stiirn Graz, 
dar a trebuit să se antreneze 
7 luni, tn lagăr, mai întâi pen
tru In ățarea limbii, iar apoi 

pentru a prinde o echipă. Din 
'90 a p :cat In Suedia, datorită 
antrenor «iui principal Gels Sa
me nea, care l-a recomandat ți
nui prieten și după probe de 
joc s-a încadrat în mecanismul 
unui fotbal care nu duce lipăi 
de vedete.

— Mai întâi ce le transmiteți 
cunoscuților și fotbaliștilor din 
Valea Jiulu.?

— Multe salutări și să sc apu
ce de treabă, fiecare Ia locul lui 
de muncă. Suedia este o țară 
în care caracterul primează, 
munca este Intr-adevăr bine 
plătită și respectul față de 
semeni este la loc de cinste.

— Care este diferența dintre 
fotbalul nostru și cel suedez, 

pe toate planurile ?
— Pe plen național este imens. 

Fotbalul are statut, este o pro
fesie. Pe planul cluburilor este 
extraordinar de bine organizat, 
începind cu piticii, copiii, ju
niorii, amatorii și profesioniștii. 
Fiecare — jucător — antrenor — 
știe ce are de făcut. Fotbalistul 
este liber după antrenamente, 
după jocuri, dar el urmează fi
rescul, adică în primul rînd re
facerea, odihna, alimentația. 

Punctualitatea este aproape ri
dicolă, iar angajamentul în joc 
este total. îmi este rușine să 
vă spun că acolo nu se vînd, nu 
se cumpără jocuri, iar arbitrii 
adevărați jucători. Publicul nu 
concepe să nu aplaude orice 
fază de atac, orice efort indi
vidual. Nimeni nu înjură sau 
provoacă fenomene nedorite. 

Poliția este la datorie. Intrând 
în forță în acțiune. Cazuri rare.

— Spune-mi cum sînt cotați 
românii și dacă al în apropiere 
pe cineva și in alt domeniu de 
activitate?

— îmi pare rău că trebuie 
să încep cu primul clement din 
cele patru: caracter slab (se

vînd pentru orice), temperament 
slab, inițiativă bună, inteligență 
nativă bogată, dar fără educație. 
Tn general sîntem clasați pe 
ultimele locuri în Europa.

— Cum te simți în atari con
diții ȘÎ cum te descurci?

— îmi văd de treabă, merg 
la antrenamente, joc meci de 
meci, sînt bine retribuit și cît 
pot încerc să aduc aici, la IC 
km de Malmo, o altă imagine 
a țării, așa cum ar trebui să o 
facă orice român din străină

tate. •(
— Cum sînt antrenamentele, 

mai tari sau mal conturate in 
specificul acesta nordic?

— Sînt scurte ca durată, dar 
caracterul intensiv este peste 
al nostru. Se lucrează in special 
pentru forță și viteză și rezis
tentă. în echipă, cei care mal 
au și o tehnică bună. Avem patru 
antrenori: principal, trener (se

cund), preparator fizic și antre
nor al portarilor. Fiecare își 
face meseria ca mecanicul de 
locomotivă de la noi. Adică cu 
profesionalism și punctualitate.

— Viei să ținem legătura si 
să ne s rii, pentru cititorii zia
rului nostru?

— Cu mu tă plăcere. De fapt 
și la vară am să „fug" puțin 
pină acasă și ne vom întîlni din 
nou. Vreau să vă spun că fotba
lul românesc și jucătorii lui, 
dacii nu s-ar vinde prea ieftin, 
ar fi unul din cel mai scump 
din Europa. Să aducem patru 
antrenori suedezi și putem fl 
campionii lumii.

VALENȚELE SPORTULUI
• Sportul este una din descoperirile majore ale tinlpurllo»

moderne. ( .
• Știința educației fizice reclamă cunoașterea legilor da

funcționare a organismului uman În toate etapele de dezvoltare,
• Sportul e-te un factor determinant pentru întreținerea 

sănătății, pentru cultivarea unor deprinderi folositoare în toi 
cursul vieții, pentru educarea și formarea caracterelor, a omului, 
cu acele admirabile virtuți ce decurg dintr-o minte sănătoasă 
într-un corp sănătos.

• Sportul? Ieri, un turnir pentru cîțiva, 'pentru cițiva prf- 
vikgiați, astăzi, o întrecere pentru toți, pentru oricine ar fl, Da» 
mai ales o admirabilă întrecere în care chiar învinsul este un 
învingător, fiindcă s-a învins pe el însuși.

• Educația intelectuală, morală și estetică trebuie completată 
cu educația fizică, Jocuri și exerciții de gimnastică, spre a w 
asigura sănătatea și dezvoltarea forțelor fizice.

Din nou în America
Pe adresa domnului Ion Danciu, arbitru divizionar în Iotul 

național, a sosit deja invitația participării la turneul anual de 
juniori al Statelor TJnite ale Amcric'i, „Dallas Cup XIV", ce ie , 
desfășoară în perioada 4——11 aprilie 1993.

Fină atunci, însă, Ion Danciu se pregutc.ște pentru campio
natul intern, și a debutat în turneul de Ia Alba lulia, 23—29 
ianuarie, unde alături de echipa gazeiă, Unirea Alba lulia, au mai 
participat ca invitate formațiile Dinanio București, FG Selena 
Bacău .și Universitatea Cluj.

Despre Jiul, pe care o vede într-o dispută crîncenă cu UTA, , 
prima fiind la -j 4 „pe echipă", consimte a o ajuta printr-un 
„mesaj de încurajare", urîndu-i mult succes, sâ respecte și in , 
retur litera regulamentului, disciplina în joc, ca și In afara te- , 
renului, iar pregătirea pe care o face să fie foarte serioasă șl , 
mai ales de bun augur, factori ce vor fi precumpănitori In fața 
liniei de sosire. Dar fără implicarea tuturor potențelor oare , 
pot ajuta echipa este foarte greu, a lăsat sâ se înțeleagă primul , 
arbitru din topul Văii Jiului, (

DANIEL ROȘCA — LOCUL I
In cadrul Cupei Federației la Lupte Libere, desfășurate 1/ 

București, luptătorul pelrilcan Daniel Roșea a cucerit locul 1»' 
la categoria -Ț130 kg, învingîndu-și detașat toți adversarii. jj

E2T'------------------------------ -

Patrichi 
— [Minerul 

Lupeni] 
în Hong Kong

FOTBAL

Jiul își surclasează „partenerele”

Rezultatele concursului 
Pronosport 

din 111 ianuarie 1993

) I

i
i

J

Fundașul echipei de rugby Mi
nerul L ipcr i a fo't selecționat 
(pină la urma) in lotul României 
pentru Campionatul Mondial de 
iugby in 7, care se desfășoară hi 
acest an in Scoția, la Edinburg.

Blondul debutant se antrenea- 
eă energic la echipa sa de (lub 
și va efectua, în cadrul pregăti
rilor cu lotul național un turneu 
de 7 zile — 14—21 martie — la 
flong Kong, la invitația organi
zatorilor.

Așadar furtunoasa ședință da 
la FRR, ur.de anternorii erfa o■>_ 
lor Minerul Lupeni și Știința 
Petroșani dl. Vasile Bercu si 
Emil Drumea, s-au „bătut" pur 
și simplu pentru deschiderea por
ților echipelor naționale și pen
tru Jucători» din provincie, in 
urma evidențierilor în timpul 
jocurilor cît și a testelor din ca
drul pregătirilor cu loturile 
ționale, a adus o umblă dc 
ranță pentru mul ți sportivi 
sc pregătesc vrînd-n>-vrimj 

pentru a-și învinge dorin'a 
af,rinara. Patrichi a spart 
gheața șl prezența sa cît de 
rînd în apele Mării Chinei
Sud va fj pentru sportul de Ja 
Eupeni, din Valea Jiului, primul 
mesager al rugby-uluf ți ai tă
riei oamenilor de pe ac< ;tc me
leaguri românești.

Profitind de timpul excelent țl 
de prezența echipelor la ciclul de 
j regă’.irc centralizată, aici, în cu
noscuta stațiune 'liceana Căciu- 
lata, Jiul a parcurs deja prima 
jumătate din perioada stabilită 
în planul de antrenament, intro- 
ducind, d.ncolo de prezența fac
torilor fizici, preponderenți, și 
primele meciuri dc verificare, a- 
daptînd potențialul fizic în con
dițiile specifice de joc.

După ce a „evitat" un 
joc cu 
numai
ția olteană a plecat marți, 26 ia-

prim 
Universitatea C'raiova la 
o zi după sosire, forma-

nuaiuc, elevii Juj Mitică Maieu 
și Nae Grecu au legat totuși pri
mul meci, miercuri, 27 ianuarie, 
cu echipa FC Olt, aflată și ea la 
aceiași parametri de efort și du
pă cum se știo în aceeași divizie 
A, dar seria I. Scorul a fost dc a 
dreptul usturător pentru parte
ner, jiubșlii surclaslndu-i, fără 
drept de apel cu nu mai puțin de 
8—J, goluri înscrise în ordine de 

juniorul Frumoca (2), Stancu, Stoi
ca, Milenovici, Impiișcătoiu și 
Cioabă (2).

Simbălă, 30 ianuarie, „la cere
re", Chimia Uni, Vilcea, în postu-

ra de gazdă, a fost al doilea par
tener ni formației noastre, Jiul 
cî.știgînd și acest meci. foarte 
echilibrat, cu scorul de 2—1, 
punctele fiind înscrise dc Inr- 
pușcătoiu și Milenovici. In ambele 
partide, au fost rulați toți jucă
torii prezenți, antrenorii folosind 
cite o echipă posibilă, în prima 
parle, și una probabilă, 
do-a doua.

Pină la sosirea acasă, 
fî februarie, se vor mai
incâ trei partide; cu Metalul l'fr- 
goviște, o combinată a Craiovci 
și vineri, la Curtea de Argeș, cu 
divizionara 15, Victoria.

în cea

silii bă tei 
disputa

1. Aneona — Toi i no SI
2. Breșe ia —- Napoli x) al
3. Foggia —■ M/lan :«l
4. Gonoa — 1 iorentina
5. Inter — Udinese xr
6. Juventus — Cagliari
7. Lozio — Sampdoria 11
8. Barina -- Atlanta
9. l’escara — Roma îti

10. Andria -— Cose n za Ml
11. Cesena -- Venezia
12. Padova -— Cremonese «i
13. Ternona — Lecce 9

Schi alpin Cupa „tredeal”

x) Unul din «olurile Bresciell 

a fost marcat d 'acontul romanț 
Raducioiu. 'ț

Fond de cîștig i; 119 392 94>* 
.lei.  'J -- | 

Salvamont Petroșani ccl,.ipa toato ’T vir’tirtlo puterii

oa
spe

te 
ț' 

de
duci 
co
de

O știre do ultima oră vine vă 
conlirme cvoiupa buna a ju, 
tarului Boțea «<e la Știința Pe
troșani, dar mai ales aprecierea 
specialiștilor care în urma unor 
lungi dispute, ou deliberat corect, 
introducinuu-1 pa kala otlor 31 
chemați, din oare 26 vor forma 
totul echipei naționale, pentru 
campionatul european.

Coechipierul lui Drumei, țn li. 
nia a doua a pachetului de Inn- 
Intașf al Științei, aflnt Ir. ambele

Intre 23—21 ianuarie a.c., s-a desfășurat 
lingă Azuga, concursul republican de schi 
deal". La concurs a participat și lotul L'S.S 
tivi, conduși de prof. Iosif iuda. La ambele categorii ale concur
sului, reprezentanții Văii Jiului au obținut rezultate de excepție, 

revenit schioare!
LiiPa, Iar locul IX 
BĂIEȚI MARI, a 
looul V I.auronțiii 
loc III a reunit

pc noua pirtic dc 
clotit cu Cttpa „Prc- 
Petroșuni cu 8 spor-

La categoria COPII MARI, FH IE, locml I a 
Codruța Domokos, locul VI sportivei Cristina 
schioare i Ana Maria Mure:,an. I.a categoria 
obținut un prestigios loo UI Roberl Harți, 
l'orol.. La categoria fete mici, un merituos 
spurti.ei ^Ionica Ciureu, aliată la primul ci concurs.

Clasarea pe locurile de prestigiu ale reprezentantelor 
est .'rezultatul antrenamentelor 
c ■n'îițiilor bune oferite in ar 
de performanță, în inasi.til 
Lupeni.

Feiici'ări, și noi succese!

noasli c 
asidue din preajma concursului, 

■t soni în tot sezonul sportiv grnpri 
Straja, dc e.itr' con lucei e.i t-„M

(l.D.)

BOLEA, JN LOTUL 
NAȚIONAL

echipe propuse de cej doj 
trenuri Eind Jjt urnea și Vavile 
Dcrcu cil și a oamenilor de rugny 
(sare înconjoară constructiv um<» 
două formații Știința și Minerul 
Petroșani, îi urmează ferieit j.4- 
oâți Înaintași ni rugby ului stu, 
dențcsc, care au îmbrăcat cîndva 
tricourile cch.pef nnționtilc.

an-

prunul asuineu al acestui deliul 
va av. a loc la Lisabona, eu P >r- 
Utg ih.i in data de 3 aprilie, dti; a 
ce Oampionnlul nostru va pnreur- 

primt’ln patru etape. Anknw- 
fedei il Til. Ftadulosou, ajutat 
Alexandru Achiin. Steaua și 
Trayancser, U. Timișoara au

gC 
ml 
de 
R.
mizat Jn primul rînd pe tinercț''a 
sclecțiunabiblor, Un Soăon.ie, Se- 
eelcan, i'ulina, Nidiițcan șt de
sigur, șl pe talentul lor

Succes, Boleai

Acești campioni ai carității, 
acești modești oameni ai slrîizii, 
acești ici ui munților, acești duș
mani ai morții și nepăsării, sin
gurii sau aproape singurii orga
nizați cu statut sportiv și civil 
intr-o formație do promptă in
ii venție în inima muntelui, in 
orice anotimp al anului, acolo 
la dezastrul unor calamitr.ți na
turale, se a..ă într-o stare ac 
lumccoptar t condițiilor dc i e- 
gâlirc, de .nleiven' de susține
re. ee nu trebuie :>u le mai d e’e- 
ze programul lor uman d ■ imi
tate civili din Valva Jiului.

Fâiă materiale tehnice, radio- 
telefe mc, iară refugiu, a< uirt m 
planul de privatizare ui Hi.lionn 
nului, dac con.tiuit d" mcmbiii 
aci" tei fct'mi'.i, fă; sprijm ' - 
nanelor pcn.rn c< hipa r. : ■ g .,0 
tai"e, doar cu ti ml .ian» 1.
iv»t. totuși, de lî Ul.Ut i’efioș.mi, 
«tit auto cil și p 'obt'i, 
mont Petroșani nu vn a s i „moa
ră". Și nici nu v.i lu< 1 pe eine'.i. 
vrcodiHi). ?ei io in munte să Sh 
lapte cu vi.ița și cu moartea. 
M, rituoși câștigători ai unor in- 
hvreri cu p’inctaj, pe phm na-

țional și internațional, necoborîndi 
niciodată mai jos de locul IV 
campionii anonimi in lupta cu 
suferinzii, sc pregătesc pentru 
un nou concurs, dar nu pu in- 
diferența, nu cu josnicia, pil c> 
tmfla, ci eu ei înșiși. Să p nU ci pe, 
cu succes, în februarie, la !•<*-> 
peni la pi imul concurs organi
zat <lc Federația dc alpinism-’U— 
ri'tn, din acest an. Și sâ interVjnfl' 
și ăoolo, dacă ei.vlva vîrfurile pu
terii vor li in marc pericol. Dar, 
numai natural, nu și politio. UltL ț 
mole intervenții a'e fraților S»ocs 
și ule fui Ludovic Pop au adus 
m ire bucurie Jn rlndul „victime
lor", dar dini ales in -Inul fami- 1 
lidor lor.

1 it . comnoncnț.i e> hipcj- Sal- 
vam >:’t p.-tri'.ani: .Aurcț Costa-
c. ic, 1’>v. 1 Ce a -, Vasile Rus'u, 
t'ni.i Zieg'tl. Ales.minii Ars, îoan 
Sui, io n Bunz.ie, Ș.alan i’oniiiș, 
Ati a Szm , RalK'rt Szo. s. Bunii. 
Im B ilida, Constantin 
(Uxnrg|)e Pan.eu, Vladi«lnv 
'iu. Ludovic Pop, Aristică 
pcscil. Silviu Mureșan, Ion
d. m, Vdit.”i M irinieâ, Dnn 
de

Popa, 
Sil- 
l’o- 

J’ro- 
To.i-

ur.de
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S.C. ROM OIL S R L.
ANUNȚĂ

scoaterea la concurs a postului de

H ECONOMIST pentru evidențele contabile și de 
gestiune, angajat permanent, cu carte de muncă.

Condiții: cunoscător calculatoare IBM — PC. 
Salariul de încadrare 120 000 lei.
Persoanele interesate vor depune un curicullum vi- 

tae la sediul firmei din Petroșani, str. Livezeni, nr. 11, 
pină vineri, 5 februarie 1993.

Relații suplimentare la telefon 514548, 545541. (Fact. 
» nr. 922).

RJMCĂ gHJBLICBTATEi
MATRIMONIALE

TINARA, 23 ani, înaltă, suplă, bună gospodină, cu un copil, 
caut bărbat serios pîna la 23 ani, să nu fie bețiv. Adresați, Tur- 
ceanu Rodica Maricica, Dealul Babii, nr. 56, Vulcan. (657)

H0R0SCQ9

ANIVERSARI
TOATE florile din lume pentru scumpa noastră nepoțică 

Dalida Niculică (Bobo), la împlinirea celor 3 anișori, multă fe
ricire și un călduros „La mulți ani!“ din partea bunicilor Laszlo 
și a unchiului Darius. (641)

ACUM, cînd în buchetul vieții tale se alătură cel de-al treilea 
fir de trandafir, dragă fiică Dalida (Bobo) îți doresc ca drumul 
vieții tale să îți fie presărat cu flori și fericire, sănătate și un 
sincer „La mulți anil“ Cea care te va iubi mereu, mami. (641)

CU OCAZIA zilei de naștere, fiica Evike, fiul Ianika și soțul 
Ioan, urează celei mai bune mame și soții Sardi Esztera multă 
fericire și împlinirea tuturor dorințelor. (643)

CU OCAZIA sărbătoririi zilei de naștere dorim doamnei Găi
nă Rusanda, multă sănătate, fericire și tradiționalul „La mulți 
ani!“. Finii Costel și Steluța. (647)

ASIROM S.A.
i Sucursala județeană Deva

ANUNȚĂ

In conformitate cu prevederile Decr. nr. 471/1971, 
republicat prin Decr. nr. 35/1988, toate societățile comer
ciale, atit cele cu capital de stat, cit și privat, au obliga
ția de a vira, pină la 31 martie 1993, primele de asigurare 
prin efectul legii de răspundere civilă auto, în contul 
ASIROM SA Sucursala Hunedoara-Deva 40.09.4.01.1., 
deschis la BC Deva;

Menționăm că primele de asigurare pentru fiecare 
autovehicul sînt următoarele:

— 175 lei, pentru societățile cu capital de stat;
— 550 lei, pentru societățile cu capital privat.
Pentru depășirea termenului de 31 martie 1993, se 

calculează majorări de întirziere-

SC ASCOIH SRL Vulcan
cu sediul in Vulcan, b-dul Miliai Viteazul, nr. 17 

comercializează en-gros

băuturi naturale de producție indigenă la cele mai 
reduse prețuri:

— Rom — 336 lei sticla de 1/2 litru;

— Alcool dublu rafinat — 470 lei sticla de 1/2 litru;

— Lichior (de vișine, vanilie, mandarine, cacao), sub 
300 lei sticla 1/2 litru.

Vă așteptăm comenzile! (618).

IJAGCL Petroșani-Aninoasa
ANUNȚĂ

consumatorii de apă potabilă casnici și agenții economici 
că, în data de 3 februarie 1993, se oprește aducțiunca 
Valea de Pești — Petroșani, pentru remedierea unor pier
deri de apă apărute in urma înghețurilor.

Durata lucrării se estimează de la 8 ore la 16 orc.

In acest sens, rugăm populația din orașele Uricani, 
Lupcni, Vulcan, Petroșani—Aeroport, precum și agenții 
economici să-și asigure rezervele de apă necesare perioa
dei de timp cît este oprită magistrala.

VINZARI — CUMPĂRĂRI

VIND Opel Record Caravan 23 Diesel, 1984, telefon 570486. 
(613)

VIND casă cu 3 camere, 1500 m.p. teren, cu pomi fructiferi. 
Cimpa, str. Burdești, nr. 78. (655)

VIND apartament Petroșani, zona pieței, str. 9 Mai, bloc 2.A, 
sc. 6, ap. 67, între orele 14—17. (656)

VIND Mazda 929, stare excepțională, multiple îmbunătățiri. 
Telefon 541372. (659)

VIND apartament 2 camere cu mobilă, la alegere, preț ne
gociabil. Informații: Petroșani, str. Horea, bl. 63 B, ap. 1. (660)

S.C. TUNARU Raj SRL vinde whisky en gros, la prețul de 
1938 lei sticla de 750 ml, adaos comercial 2 la sută. Telefon 545993. 
(661)

OFERTE SERVICIU

SC DISCO-BAR SRL angajează personal calificat în mese
riile de ospătar, bucătar și ajutor ospătar. Informații la Braseria 
Minerul. Angajările se vor face pentru Restaurantul Minerul. (658)

ANGAJAM urgent vînzătoare, barman, ospătari, portar (om 
de ordine). Telefon 545993. (661)

SCHIMB LOCUINȚĂ
SCHIMB apartament 2 camere, Petroșani, Avram Iancu 3/2, 

cu casa, zona pieței. (653)

DECESE 

FAMILIILE Trăistaru, Stoica, Ungurcanu. profund mișcați de 
decesul fulgerător al celui ce a fost

TROFIN COSTEL
din Vulcan, sjnt alături de familie.

Sincere condoleanțe. (645)

MARIA soție, Liliana fiică, cu durere anunță încetarea din 
viață, în mod fulgerător, a dragului lor soț și tată

TROFIN COSTEL
din Vulcan.

Inmorminlarea, de la domiciliul din Vulcan, azi, ora 11. (611)

UN ULTIM omagiu celui care a fost un om deosebit 
TROFIN COSTEL

Sincere condoleanțe. Adrian Drăghina. (GIG)

COLECTIVUL de cadre didactice și elevii Școlii generale nr. 1 
sînt alături de prof. Petre Mirea în marca durere pircinuită de 
încetarea fulgerătoare din viață a mamei sale.

Sincere condoleanțe. (G19)

SOȚIA Angelica, anunță cu nemărginită durere încetarea din 
viată a iubitului ei soț

LOVAS KAROLY
Inmormititarea are loc azi, ora 11. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din str. Independenței, bloc 18. (650)

NE-A PĂRĂSIT pentru totdeauna dragul și bunul nostru tată 
LOVAS KAROLV

li vom păstra veșnică amintirea. Nclu, Cornelia, Cristj și Co- 
rina. (G50)

COMEMORARE

AU TRECUT 6 ani de cînd dragul nostru soț, tată, socru și 
bunic

WJI.K IOSIF
ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu-I vom uita niciodată. (662)

VĂRSĂTOR — TIGRU
Dacă ieri n-a crescut nici Iar-, 

ba, astăzj au înflorit ghioceii. 
Nu-i refuzațiI

PEȘTI — IEPURE
Seara va compensa din plin 

efortul epuizant de peste zi.

BERBEG — DRAGON
Telefonînd unui prieten... a- 

proape uitat, veți avea o mare 
surpriză.

TAUR — ȘARPB
Cu cît insistați mai mult, cu 

atît se reduc șansele „depla
sării1*.

GEMENI - CAL
Nu lăsați să se adîncească pră

pastia între gînd și faptă!

RAC — OAIB
Astăzi sînteți de o stîngăcie 

ieșită din comun.

LEU — MAIMUȚA
Inițiali și duceți spre un dez- 

nodăinînt previzibil un chef de 
pomină.

FECIOARA — COCOȘUL
Deși vi se pare a fi războiul 

tuturor împotriva tuturor, e doar 
zvîrcoleala neputinței în fața 
evidenței.

BALANȚA — CIINELE
„Căderea" din prea multă dra

goste poate fi periculoasă.
SCORPION — MISTREȚ

Sînteți uror influențabil(ă). 
Evitați deciziile cu miză mare!

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Deși sînteți în centrul atenției 

generale, sufletul dv. gustă sin
gurătatea pină la capăt...

CAPRICORN — BOU
Lumina din priviri poate alun

ga negurile din jur.

Programul TV
i 

MARȚI, 2 FEBRUARIE

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
10.30 Transmisiune directă din 

Tîrgoviște.
Intimpinarca Domnului. 

12,00 Eveniment liric. (Reluare).
13.30 Desene animate.
14.00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Telcșcoală.

Curs de limba franceză.
Curs de limba rusă.

16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prieteni! (I).
18.35 Mari ansambluri folclorice.
19,00 Documentar TV. Hrisovul 

de la Paris.
10.30 Desene animate.

VRĂJITORUL DIN OZ.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 FiJm serial. OCOLUL PA- 

MINTULUI IN 80 DE ZILE. 
(Anglia). Episodul 2,

21.15 Oaspeți la Festivalul Inter
național „Cerbul de aur" — 
Brașov, România — 1992.

22.15 Azi în prim-plan.
23.00 Actualități.
23.15 Salut, prietenii (II).
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