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Parlamentarii noștri se implică De doi ani

Este cunoscut faptul că Valea 
Jiutui, prin specificul său, re
prezintă o zonă de importanță 
aparte în societatea româneas
ca. Această importanță nu este 
de acum, ci ea datează de 
mult timp, fiind definita, 
producția de cărbune, ce conti
nuă să dețină un loc deosebit in 
economia României. A fost de 
altfel și motivul pentru care Va
lea Jiului a beneficiat de multe 
avantaje, în ceea ce privește do
tările pentru utilitățile publice. 
Nu ne vom referi la toate aces
te dotări ci vom puncta doar 
două, considerate pe bună drep
tate foarte importante. Este vor
ba despre două probleme aflate 
in atenția parlamentarilor noș
tri. respectiv a d-lui deputat 
FDSN GHEORGHE ANA, care a 
adresat Guvernului o interpela
re în acest sens :

1. — Pînâ in ; 
era organizată și 
viația „Aviasan", 
portanțâ publică,

mai 
de

anii 1989—1990 
funcționa a- 
dc marc im- 

, întrebări a

adresată de dl. deputat Ana fi
ind : „Nu se consideră 
și oportun, reașezarea 
utilități în serviciul public ?“.

2. — Avîndu-se în vedere frec
vența accidentelor de 
grave din mineritul Văii 
începînd cu anul 1977, 
lui municipal Petroșani 
detașat un elicopter. S-a 
ciat că pe timpul folosirii aces
tui mijloc de deplasare rapidă 
a accidentaților la centre medi
cale de specialitate au fost sal
vate multe vieți omenești, 
prezent Spitalul municipal 
troșani nu mai beneficiază 
acest elicopter. Legat de 
aspect, Guvernului i-a fost 
dresată următoarea interpelare: 
„Se poate avea in vedere redo- 
tarea Văij Jiului cu un elicopter 
P'ntru scopurile arătate?".

Pentru cine nu cunoaște exact 
situația reamintim (de altfel 
ziarul nostru a consemnat la 
vremea respectivă evenimentul) 
că elicopterul ce funcționa la

necesar 
acestei

muncâ
Jiului, 

Spitalu- 
i s-a 

apre-

în
Pe- 
de 

acest 
a-

Spitalul municipal Petroșani, da
torită costurilor mari de zbor, 
a fost luat și închiriat, prin a- 
viația de utilitate publica, unor 
firme din Spania (asta se întâm
pla imediat după evenimentele 
din decembrie 1989), în scopuri 
utilitare ca și cum spitalul nos
tru. respectiv Valea Jiului 
ar fi avut nevoie de așa

Ne bucură faptul că 
aspect se află în atenția 
montărilor 
spunem că 
mult, dacă 
faptul că 
municipal 
spital cu regim de urgență, 
nevoie de acest elicopter, 
ferent cit de mult ar costa, 
să nu ne pierdem speranța, 
regulă greșelile se 
(Gli. C.)

nu 
ceva, 
acest 

parla- 
no.ștri și trebuie să 
ne-ar bucura și mai 
Guvernul ar ințelege 

ila Iul 
ca 

are 
indi- 
Dar 

. De 
îndreaptă.

intr-adevăr Sp 
Petroșani cotat
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Criza socială
Săptămîna caic a trecut a de

butat cu zile geroase. In pofida 
gerului pe plan social s-au in- 
reg'strat evenimente care au 
ridicat temperatura barometru
lui politic. Muncitorii au ieșit 
in stradă, rcvendicindu-.și drep
turile. Citeva mii din cei peste 
un milion de șomeri au organi
zat un miting de protest și o 
demonstrație in Piața Revolu
ției din București. S-a protestat 
împotriva stării de sărăcie, a 
șomajului .și creșterii necontro- 
iate a prețurilor. Demonstrații de 
protest au fost organizate și de 
liderii a 15 confederații ale sin. 
dicatelor libere. Lozincile pur
tate de demonstranți an expri
mat revendicări cu un caracter 
mai larg: „Vrem să muncim, nu 
să cerșim", „Jos corupția", „Vrem 
locuri de muncă", „Nu mai via .n 
șomaj". Unii demonstranți au 
strigat lozinci antiguvernamen
tale și antiprezidențiale.

Concomitent, intre
tanții celor 15 confederații 
sindi ițelor liberc și cei ai

se agraveaza
vernului s-au purtat ample ne
gocieri. Sindicatele ccr guver
nului garantarea creditelor ne
cesare contractelor de interes 
național, susținerea industriei 
aeronautice care are un impor
tant rol strategic și dispune de 
personal de înaltă calificare pro
fesională, urgentarea introduce
rii contractului managerial ca 
pîrghie de creștere a răspunde
rii in conducerea unităților e- 
conomice cu capital de stat, pro
movarea unui program de mă
suri care să protejeze industria 
națională și altele. La rindul său 
guvernul a refuzat, după o pri
mă rundă de negocieri, să sem
neze un contract colectiv 
muncă pentru toți 
este normal, in condițiile 
diferențieri 
turat intre 
salariați cum 
de autonome.
merciale sau

de 
salariații. Și 

unor 
nete care s-au con- 
diferite categorii de 

sint cei tlin regi- 
din societățile co- 

din industrii dis-
reprezen- 

ale 
gu-
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Cinci persoane trăiesc din 
7500 lei pe lună

M Capul familiei nu mai are serviciu din august 1991
Sandu Marcel din Vulcan (strada Șt. O. fosif, bloc 1, aparta

ment 11) s-a prezentat la audiența „ZN“ după ce a bătut la mai 
multe uși. Din 1984 și pînă in 1991 a lucrat ca paznic la 1FA Vîs- 
coza Lupeni. Dintr-o prostie a lui — și.o recunoaște 
la serviciu două zile. Și nici după aceea. Firește, a fost pus 
motivat, după care contractul de muncă i-a fost desfăcut cu 
ticolul 130, litera „i“. Capul face, capul trage. In urma unui acci
dent feroviar, petrecut în 1986, a rămas fără o treime din mina 
stingă. Cunoaște o meserie — cea de pantofar —, dar n-are cer
tificat de calificare ori altă patalama. „Am fost la torțele de 
muncă, la Vulcan, și mi-au zis că nu-mi pot da nicî Un sprijin 
Cu articolul ăsta de pe cartea de muncă n-au cum să mă rezolve. 
Am făcut cerere la primăria din Deva, la Ministerul Muncii', dar 
nu 
că

n-a mers 
ne- 
ar-

mi-a venit nici un răspuns. N-am la cine să mă mai plîng 
unde zic de angajare, nici vorbă să mă ia“.
Acum iși dă seama că nu trebuia să dea cu piciorul slujbei 

care o avea. Familia se descurcă greu Cei cinci din casă tră
iesc doar din ajutorul de șomaj al femeii — 7500 lei pe lună. 
Speră că, odată cu venirea-primăverii, soția sa va fj reangajată 
la reageceleu. Primăvara și vara e mult de lucra acolo. Dar nici 
atunci nu-i vor da banii afară din casă.

Sandu Marcel se căiește sincer pentru ceea ce a făcut în 
urmă cu doi ani. Dorința lui fierbinte e să aibă un serviciu. Spe
ranțele sale — la cei 28 de ani pe care îi are — nu sint năruite. 
Speră că. undeva, va găsi un punct de sprijin.

Gheorghe OLTEANU

pe

Olimpiadele școlare
In săptămina trecută s-a în

cheiat una dintre etapele de se
lecție, cea zonală (Valea Jiului 
fiind o astfel de zonă), a olim
piadelor școlare. I’este o săptă- 
mină, în 2 martie ac., va în
cepe faza județeană a acestui 
concurs al cunoștințelor și inte
ligenței. (T.S.)

■ Dl. Adrian Năstase a aruncat mănușa celor de la „Academia Cațavencu"

Ciocciollina are concurența

o confe- 
unele 
unor 

Academia 
Adrian 
intere- 

mea 
o 

de

Ciocciollina este o celebră ac
trița a unui anumit gen de lilm. 
f’a era — nu știu dacă mai este 
incă — membra in Camera De- 
putaților din Parlamentul Ita
liei. A fost aleasa, probabil, ca 
urm >re a populai ității de cai c 
se bucură printre fanii filmelor 
porno. Mai d unazi, la
rință de presa, agasat de 
aluzii cam deocheate ale 
ziari.ti de la revista „, 
Cițavmcu", dl. deputat 
Nastaso declara: „dacă-i 
scara atil de mult viața 
sexuală, sint dispus Să dau 
proba cu soțiile redactorilor 
la „Cațavencu".

Domnul Adrian Năstase 
președintele Camerei Deptl 
lor. Dumnealui a fost, pinfl 
demult, țelul diplomației

noastre. Declarația domniei sale 
este o mostră de diplomație. Da
ca Ciocciollina a devenit, 
porno-star, 
tase tinde sa devină, din 
tat, vedeta porno. Pentru 
vea drepturi de autor in 
sivitate, articolul 40 din 
tul pentru modificarea 
nu ntului C increi 
prevede că „ședințele 
parlamentare, cu 
nu sint publice", 
în același context, 
tidului majoritar din

din 
parlamentar, dl. Năs- 

clepu- 
a a- 
exclu- 

proicc- 
Ilegula- 

Deputiților 
comisiilor 

unele excepții, 
Probabil că, 
membrii par- 

Cameră

MC

Privatizarea, alfabetizarea și informatizarea
Privatizarea, alfabetizarea 
sint li-i probleme cu care 

simultan societatea românească".
. • In ptinul rind : toți

in procc ml de privatizare. 1
cilii’).' c’.k 1 noțiunile cu care se 
in economie. Privatizarea este incă 
sti,..na pe car'- abi. 
ri dumeriți r i și

Și 
sc

ne
nea 

ope- 
o

i începem să o desci- 
Champolion iu £ața

Afirmație : 
ini'irmj’.iziirea 
conlriintă

i demonstrați 
„ alabetizam" 
n ij se 
r'.'.iz.L 
linii ă
iram,
p., amici dor eyipienc.

• ln al doii’ a rind : zărim mulți greU-alfa- 
l-’rtiz iți in dijgncr.e în tun .cutie, ca niște hrube. 
(. oamenii s-au privatizat e uri motiv de sa
tisfacție pentru noi. Ne bucură. Insă ne intris- 
tam de flecare dată cînd citim cite-un text scris 
rle o mină tremurată și redactat de un fel de 
cap. dar mai mic. Reclama ne anunță, intot- 
d nuna, câ avem șansa unui chilipir. Ne „a- 
nunțî" e u.i fel de-a spune, pentru că, datorită 
gir 'Iilor de ortografic, m.i mult d> liicem asta.

f n cunoscut de-al meu, care are legături 
st’inse cu oamenii de afaceri, păstrează cu 
sfințenie o colecție de hîrtiuțe primite din 
partea acestora. Mi-a arătat-o și mie. E înduio
șătoare, zim Cînd o vezi, nu poți să spui decît 
ca „mari" sîntem, dar sîntem „mici“l

• In al treilea rin I iniorm itizarca. 
l iberele sint împărțite in doua. Prima este 
stare să jure că, dacă ar avea un 
prin preajmă, „griji", necaz, nevoi, durere 
vor duce ca un fum !“. A doua tabăra 
sceptică. Prudenta, ea n-ar 
mic in lume 
calculator.

I.ogat de acea .ta din urmă, există șl reci
proca: adică o ma.ină d1 cil ul mai slabă decît 
un abac. Zalele trecute, proporțional cu puterea 
mea de cumpărare, am luat un flecușteț. Ope
rațiunea de vinzaic-cumpilrarc ar fi durat nu 
m.aj citeva secunde, dai n a fost să fie așa... 
Asta pentru că noua mașina do calcul cu care 
se opera in maj ,izin era cu mult sub randa
mentul abacului. După butonare, pentru a scoa
te bonul, a trebuit să fie demontată întreaga 
mașinărie. Deși mă grăia am, n-am fost lăsat 
sa plec fără bon, așa că a trebuit să aștept 
citeva minute bune, piuă cînd a fost dcșiirubată 
hardughia. In cele din urmă, triumfătoare, vîn- 
zâtoarea mi-a întins minunea. Am privit-o cu 
ochii mari, dar n-am văzut nimic altceva decît 
o pată de cerneală. Asta da lucrătură 1

Vali LOCOTA

Aici 
in 

calculat li
se 

este 
Pi udenla, ea n-ar • Limba penlru ni- 

ibacul cu cine știe ce amarii de
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au refuzat să folosească instala
ția electronica de votare produ
să de specialiști ai M.Ap.N., pe 
motiv ca este imperfecta. Adică, 
ii lipsește camera video, fără 
de care, evident, nu se poate fa
ce un film. Articolul 31 din 
Constituție inserează „obligația 
autorităților de a crep condiții 
juridice pentru difuzarea liberă 
și implâ a informațiilor DE ORI
CE NATURA" (s.n.) Va supurați, 
domnilor, dacă vrem să vedem 
și noi ?

se ști
ln dupâ-amiaza zilei de 18 februarie a.c., adica joia trecuta, 

inginerul Szilagy Sorin a pătruns in biroul seriiciului nostru de 
coreclui ă .si a smuls șpaltul paginii iutii a numărului de vineri 
al ziarului. 11 informam pe acest faptuitoi al actului de imixtiune 
in treburile noastre ca orice ziar din lume poate tace modificări 

conținut, in chiar timpul procesului de tipărjre, clele. minate 
evoluția evenimentelor.
Credeam revollitc astfel de pofte autoritare, lata.ne 

icpetam pentru cei cuirc incă n au priceput că ziarul
ncvoifi 
nostrusă ...... , . .

este INDEPENDENT de forțele politice, de oricare dmtie formele 
Puterii, că nu ne interesează veleitarii, dvvit o libera și corecta 
mlormare a cititorilor noștri.

Raliul Național Salvamont

Kt UȘI I A 1)1 PLINĂ
II ln fruntea clasamentului — echipajele \ aii Jiului 
Ui Laipeniul pe locul I

Timp de trei zile. Straja La
poni a găzduit concursul salva
mont iștilor din Întreaga țara, al 
tinerilor și inimoșilor 
montani care veghează 
sănătății și integrității 

i lor munților noștri, ai 
; lilnr f'nrnnf i rm

salvalori 
asupra 

iubitori- 
frumuse- 

ților Carpaților românești.
) Concursul a reunit in total, 

după cum ne-a informat dl. dr.
' Ion -Ciurculescu, secretarul

FRT.SS, 120 de spoilivi, din 18 
centre salvamont din țară. Pen
ii u toți, Straja 1 upeni, prin stră
dania gazdelor, a reușit slt ofere 
condiții deosebite de 
de cazare. De f.ipt.
Federației pentru Straja, ca loc 
tle desfășurare a ediției de iar-

loan DUDEKi

întrecere, 
opțiunea

(Continuare in pa", a 2-a>
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Nc-ani interesat pentru dumneavoastră

Cir.? poate primi medicamente cu
preț compensat ?

Tată o întrebare nus.i mereu 
redacției noastre, LNni’u.se .lcs- 
tule speculații p< scama eliberă
rii rețetelor ri iii ■ ■, încrimi- 
nind sau demitui înd a tiviiatca 
medicală, oferind canale de e- 
misie multor voci, care, din do
rința de agravare a „sănătății 
populației", recurg 'a semnături 
false pe documentul aflat în 
vigoare — cel al Guvernului Ro
mâniei, privind dreptul person. 
nei și obligația instituției sani- 
t're înscrise în această hotă.îre.

Deși măsura luată, de a fi su
portate de la buget prețurile 
unor medicamente în proporție 
de 100 la sută, 75 la sută, 50 la 
sută, datează de ia sfîrșitul a- 
nt’lui 1992, prin HGR nr. 8-10/31 
decembrie. 1992, tot mai mulți 
cetățeni, în sp-cial pensionarii 
și șomerul, au făcut apel, rligind 
a fi publicată lista medicamen
telor compensate și modul în 
care Se face sau nu diferența în
tre pacicnții cărora li se elibe
rează rețetele pent u procura
rea din farmacii a'celor pre

scrise. medicamente atît de ne
cesare pentru alinarea suferin-i 
țelor și refacerea sănătății.

Pentru a le fi de un real a- 
Jutor, redăm textul, care preve. 
de următoarele ;

Beneficiază de măsura guvernamentală, următoarele categorii 
ale populației :

•i) Saiariații precum ,și membrii lor de familie aflați în între- 
țim copiii, soțul, soția, elevii, studenții — indiferent unde lu
ci • i : regii autonome, societăți comerciale, instituții publice, 
pr cum și cei angajați la persoane fizice sau juridice. Condiția 
este să se vireze lunar o cotă de 2 la sută din venitul brut în 
contul but >■ 'uj , entru sănătate deschis pentru direcțiile sanMare 
județene ,și a municipiului București.

O cotă de 2 la sută se calculează separat de cota de asigurări 
sociale.

b) Mai primesc pensionarii, șomerii și persoanele ce nu pot 
realiza venituri.

c) Persoanele fizice necuprinse într-un sistem de asigurări 
sociale, care contribuie cu o cotă de 4 la sută din veniturile reali
zate.

•Salariații și membrii familiilor vor prezenta medicului care 
prescrie rețeta, adeverința de salariat din care să rezulte că s-a 
ph tit contribuția de asigurări sociale și cea de 2 Ia sută. Adeve
rința este valabilă 6 luni.

Celelalte persoane vor prezenta talontil de pensie, carnetul 
de .șomer, sau alte acte doveditoare că nu pot realiza venituri.

Medicamentele se prescriu pentru 7 zile în. afecțiuni acute, 
sau pentru 30 de zile in cele cronice.

In ziarul de mîirie vom publica lista completă a medicamen
telor compensate.

Dn presa vremii

Învățămînt
.Prima .școală d stat ia ființă in 1872. în tot. 1, în Valea 

Jiului, S'. cietat'a mini-, r a contruit 16 coli, <i.n re < ie un gim
naziu n.ixt la Lupeni (cu 5 săli de învățămînt;. 12 școli primare 
(dintre care 3 cu citc 8 clase de învățămînt, iar restul cu săli 
care variază iu* re 2—6 »îd:) și 3 școli de copii mici. In total, sau 
dat în folosință 69 săli de cursuri, in afară de accesorii".

Simpozion
Vineri a avut loc, în sala 

REALCOM SA Petroșani, un sim
pozion al economiștilor care fao 
parte din Asociația Generelă a 
Economiștilor din România, filia
la Petroșani. S-au discutat as
pecte referitoare la activitatea 

din anul trecut și strategic, pen
tru 1993. (T.S.)

In memoriam

Sînt zece ani de atunci. A fost tot o zi de februarie senină 
și geroasă și, sus pe Valea Pietrile din Retezat, mai liniștita ca 
orieînd. A fost să fie, însă, pentru cei care au trăit acea zi in 
liniștitul și înghețatul univers al zăpezilor dintre stînci și jnepeni. 
la refugiul Gențiana, și o zi terifiantă. In acea zi în apropierea 
refugiului, o avalanșă enormă a frînt existența unui tînăr alpinis; 
de elită, studentul Alexandru Brăduț Șerban (Cuxi), cuceritorul 
Matcrhornului.

în acea zi, Cuxi, cu încă trei alpiniști din Cluj, a pornit să 
facă Creasta Pietrile. Ajungînd la stîncile de sub virf, s-au con
vins că creasta era inabordabilă datorită faptului că era acope
rită cu gheță. Doi dintre ei s-au întors, iar Cuxi și un coleg au 
pornit în jos, pe schiuri, pe panta lipsită de vegetație. Avalanșa 
s-a declanșat cînd cei doi se aflau In treimea superioară a vîlce- 

~........ au urmărit slalomul lui Cuxi pe zăpada înghețată
nu lăsase urme, plnă ce, odată cu scăderea altitu-

ț lului. Ceilalți
Unde aproape uu ui mc, puia te, uuuui cu scauerea aiuiu-

‘ dinii, aceasta și-a schimbat consistența în pulbere și fiind tăiată 
( de schior- s-a frînt și a pornit în avalanșă, blocînd și apoi oco

lind schiorul. Pe urmele lui a rămas doar un nor alb de pulbere.

I
1 
i 
!

i 
i

» I 
k

1

Pe urmele lui a rămas doar un nor alb de pulbere, ț
...Cine străbate Valea Pietrile, spre lacul Bucura, va întilni . 

în cale, nu departe de refugiul „Gcnțiana", o cruce de inox, ri- ’ 
dicată pe o stîncă înconjurată de jnepeni, lîngă firul pîrîului ) 
cristalin ce mărginește cărarea alpină ce șerpuiește spre creste. U

...Ca în fiecare an, și în acest februarie, sub această cruce ! 
s-au aprins luminări, s-au depus jerbe și coroane de flori. Șl în I 
acest februarie au urcat sub crestele Pietrile, la locul unde a 
dispărut în avalanșă acum 10 ani Cuxl, părinții lui — Corina și i 
Alexandru Șcrban, doi reprezentanți do valoare ai intelectualității » 
clujene, precum și foști colegi de studenție și de escaladă al lui 
Cuxi. A fost prezent din partea Montan-dubului Floarea Reginei t 
— Valea Jiului, neobositul și pasionatul om de munte și apropiat ’ 
familiei Șerban, Ludovic Deac- î

în fața monumentului, atît de solitar și strălucitor, s-a păs- k 
trat un moment de reculegere. A fost o zi senină, o zi care a ’ 
conferit comemorării tînărului atît de generos, curajos și avid de 1 
cunoaștere ture o fost A. Brăduț Șerban (Cuxi) — secerat dc o ț 
întîmplare oarbă și crudă — și mai multa lumină.

Pioasa evocare a memoriei sale 
înălțimi — ținta spre care era atît de ahtiat Cuxj și care pentru ț 
el au însemnat nu altceva dccît o 
moșul, cu demnitatea cuceritorului.

este un veritabil îndemn spre J

solidarizare cu. binele și fru- ț
Ioan DUBEK )

Sănătate
„Primul spital din V.d-'a Jiu

lui s-a construit în anul 1872. 
Puțin timp după aceea a venit 
un grup de 59 călugărițe din 
jurul Munchcnului cari sfa in
stalat la Petroșani și Vulcan, 
consacnindu-se îngrijirii bolna
vilor de atunci și pînă astăzi. 
Societatea (min’eră n.n.) are și 
un al doilea *, '' 1 la ’■ ’i.
Ambele au s ții de cbirinjic și 
boli interne, cu personal capabil 
achiziționat de societate și con

_ _ _ PUBLICITATE—
Societatea Comercială 

Transutil S. A. Petroșani 
Str. Jiului nr. 14

Inccpim! cu data dc 10 martie 1993, (inc, in fiecare zi dc 
lum, ora Î0, lic'tație pentru vînzarca următoarelor tipuri 
de mijloace de transport auto și utilaje dc construcții și 
terasiere:

-—R 8135 F camion
— I< O 111 autobuz
— ARO 213 D autoturism
— ARO 211 D autoturism
— TV 11 FI? autoizotermă
— TV 12 F autofurgonetă
— 2 RB 5 A remorcă
— S 1202 excavator
•— S 1500 buldozer
— A<i 180 autogreder

Precum și alte mijloace fixe, disponibile conform 
'„decretului nr. 49/1982.
| !

Documentațiile tehnice și orico informație so pot 
obține zi'nic între orele 8—15, la biroul tehnic, telefon 
543823. (Factura nr. 043).

Ziarul , \ vântul” din Petroșani
1 ianuarie 1938 

firmat du Min Ierul de resort, 
l.a Lupeni există și un ambula- 
t< r medical. In ultimul timp 
s-a luat hotărîrca muririi spita
lului din Petroșani, clâdindu-se 
un al treilea etaj și mărindu-se 
astfel numărul paturilor. Spita
lele sînt înzestrate cu aparatele 
necesare.

Prim- farmacie s-a deschis 
in 1870".
Ziarul „A\WTI I.’ —Petroșani 

1 ianuarie 1938

Raliul Național Salvamont 
f

(Urmare din paj. 1)

nă a Paliului național a avut 
in vedere tocmai condițiile na
turale, de relief, baza tehnico- 
materială excelentă ca și fiu- 
moasele tradiții, de peste un 
deceniu, ale mișcării salvamont.

Condițiile pentru buna desfă
șurare a acestei competiții spor
tive de anv rgură au fost peste 
așteptări. Atît organizatoric, cit 
.și din punct de vedere al găz
duirii — gazdele, respectiv AS 
„Minerul" și Primăria Lupeni 
au fost la înălțime. I.a aceasta 
au contribuit și strădaniile per
sonalului cabani i, ospitalierii 
cabanieri Adriana și Ikmils Cio- 
flica. Deși cabana a fost supra
aglomerată, ea a satisfăcut toate 
pretențiile. Ca dovadă, mulți 
sportivi din cele mai îndepărtate 
centre ale ț .rii și-au r* primat 
dorința de a mai reveni in Stra.
j.,...

Despre concursul piopriu-zis, 
pai ticipanții au avut dc învins 
un singur handicap: ceața densă 
care a acoperit simbătu platoul

(Urmare din pagina I'

tinete. Se avansează în schimb 
propunerea închirierii unor con
tracte dc muncă separate, pe 

confederații sau eventual ra
muri industriale, în contextul în 
caic negocierile intre patronat 
și sindicate au eșuat,

Consilul Națioi d al Blocului 
Național al Sindicatelor or,te 
pus în situația de a decide în. 
tre a continua m f,o< icrilc sau a 
inccpc o noui ctapji de luptă 
care să includă și apelul la 
gnpvă generală.

Criza socială se agravea. ,î. 
Guvernul își menține opțiunea 
cu privire la reforma economi
că. Programul de guvernare pro
pus spre dezbalcr^ Parlamen
tului României demonstrează fă
ră echivoc preocuparea dc a 
face, cit de cît supoitabilă, pe 
pian social, actuala etapă pe 
care o străbate țara pe calea 
reformei. încă înainte de a cu

dc sub vîrful Mutu, dc-a lungul 
întregului traseu de aproape 1500 
metri, locul de desfășurare al 
concursului. In pofida acestui 
incovenient... meteorologic, con
cursul, la toate cele trei probe 
— coborîrea cu akja pe pîrtia 
de schi; acordarea primului aju
tor (proba medicală) și transpor
tul accidentatului cu akja — 
s.a d 'sfașurat în condiții opti
me. Arbitrii au fost la înălțime. 
Și-au spus cuvîntul atît corpul 
de arbitri de la FRTSS ca și c<J 
local, precum și personalul 
C.SS, în frunte cu prof. Eugen 
Petcrfy, care a asigurat crono
metrajul electronic.

Esențiale sînt însă rezultatele, 
în această privință, în generai, 
țoale echipajele s-au apropiat 
de b romurile stabilite, dovadă 
numărul redus dc penalizări. Dar, 
spre bucuria noastră, cci mai 
buni s.au dovedit salvamontiș- 
tii Văii Jiului, îndeosebi cci din 
Lupeni.

(Amănunte in ziarul de miinc) 

Criza socială se agravează
noaște conținutul acestui pro
gram uncie partide politice s-au 
grăbit să formuleze ciitici, pre
zicând chiar o iminentă cădere 
a guscrnulul. Grăbiți să acapa
reze cu orice preț puterea, fără 
a avea alternativa altui program 
dc guvernare, unii iideri ai 
partidelor aflate in opoziție cau
tă fcă-i cîșligc sau Sfi-și reclști- 
ge capitalul politic pierdut la 
ultimele aîcgcri, prin d Nara
ții caro îndeamnă mișcarea 
sindicală la acțiuni politice ra
dicale. Jocul cle-a destabilizarea 
le convine. Și nu este nicidecum 
întimplător că se desfășoară 
din nou într-un moment greu 
pentru țară. Problemele șoma
jului, inflației, deprecierii cursu
lui dc schimb al Icului, redresă
rii economici nu pot fi rezolva
te cît ai bate din palme, indife
rent de guvernul care e pus în 
situația de ncinvidiat dc a ie 
rezolva. Semnarea acordului de 
asociere la Comunitatea Econo
mica Europeană a marcat un

Curierul 
Primăriei — 5

Buletinul de informații al Pri
măriei Lupeni $2 află la a 5-a 
ediție, tot cu o tematică bogata, 
axată pe actualitate. Publicația 
își deschide ediția cu semnalarea 
unui apropiat moment aniversers 
împlinirea a 100 de ani de la 
înființarea primului lăcaș de în- 
vățamînt din Lupeni — Școala 
generală nr. 1. Pentru elevii 
școiii_ ca și pentru părinții ți 
chiar bunicii multora, este un 
prilej de emoționantă aduceie 
aminte a timpului petrecut intre 
zidurile b. rinei școli, ca și a 
foștilor dascăli Alanasie Bologa, 
Cornel Lengyei, Ion Suciu, Ion 
Ciora și, mai rjes, irult stimatul 
director Gabriel Pascha, se spune 
în editorialul semnat de proL 

Oliviu Crîznic.
(Tot pe loc de frunte se află 

probleme de acută actualitate; 
încălzirea locuințelor, întîrzierc-a 
lucrărilor programe,le în rețeaua 
de tcrmoficarc, autonomia Jocală 
și bugetul primăriei.

moment crucial In evoluția Ro
mâniei pe calea integrării și 
progresului. Nu slnt inlîmplătoa- 
rc nici demersurile președinte
lui llicscu la nivelul NATO in 
legătură cu problemele specifi-r 
ce asigurării securității statelor 
est-europene. Țara arc nevoie de 
stabilitate, înainte de or.ee, pen
tru a se redresa din punct de 
vedele economic, M za intrării 
noastre în structurii prospere 
ale Comunității Europene o con
stituie stri.balerea cu succes a 
actualei crize sociale. Revendi
cările economice ale sindicate
lor sint ivale și nimeni nu m 
contestă. Dar a sosit momer.Uil 
să înțelegem ca la temelia re
dresării C 'oncnuee poate să stra 
numai munca «te calitate, de 
înaltă prouucti vitale, eficientă 

tn ultima instanță. Iar singura 
șansă de a ieși din criză o ■con
stituie munca, ajungerea la O 
ințeleiore între patronat ț‘ «in
dica te, în condițiile in cane tei- 
trrcscle țării sînt mal presiie do 
orice.
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START! Vinari, popîcete! SSmbătă-, rugby-ul i
• începe returul superllgii la popice. Dreptul, la deschidere, 

ii revine revelației turului, Jiul Pctrila.
• Vineri, 26 februarie, frații Dobrică et companie vor da 

prima lovitură, în plin, în disputa cu... Metalul Tirgovjște.
Campioana, Minerul Vulcan, cu tot ce are mai bun la această 

oră. un „MILAN“ al popicelor românești, intră în arenă, a doua 
zi: slmbătă, 27 februarie.

Adversar : Constructorul Galați.
• Obiective: Minerul — recucerirea titlului de campioană 

națională.
Jiul : ocuparea unuia din cele trei locuri ale podiumului.
Șanse : Ambele echipe, sponsorizate dc cele două mari EM 

Vulcan și Petrila, pot realiza, prin forța pasiunii, această mare 
performanță. Trioul — conducere — sindicat — asociație sportivă 
poate deveni arena tuturor victoriilor.

9 Pînă la ora primelor apariții în public a echipelor noastre 
păstrăm lista lotuiilor Î11 sertarele curiozităților.

Succes, Jiul I Succes, Minerul 1
Se va culca din nou balonul.

O Forța rugby.ului se va impune și ca, sîmbută, cind 15-le 
gazdelor se va afla față in față cu adversarul. La Petroșani, Ști
ința întilnerte puternica echipă a Timișoarei — „Politehnica1*, cea 
care alături de Steaua candidează la titlul de campioană. Anul 
trecut, după infrîngerca în fața Grivițci, Prefectura județului Ti
miș a primit echipa ca pe o învingătoare. Va fi așa și după im
pactul cu minerii ?

• Minerul Lupeni va primi în premieră vizita campioanei 
Steaua București, echipă puternică, cu destul internaționali. Va- 
sile Bercu știe că orice echipă poate fi învinsă dacă elevii săi 
vor adopta tactica prescrisă. O victorie ar însemna triumful li- 
nerc’ii și apusul... Stelei.

T?R CU ARCUL
M'nerul

La Iași. în cadrul Campiona
tului nați< nai indor de sală la 
tir cu arcul, componcnții Clubu
lui Minerul Aninoasa, au tras 
în plin țintind lucul I pe echipe 
la fete și locul II pe echipe la 
băieți. La individual masculin 
Gigi PușcA, locul 11, yiorel 11a- 
bian, locul III, după cîștigăto- 
rul competiției Constantin Frai. 
CSM la,i, iar la feminin Simona 
Lămășan, locul III, Mădălina 
V’îrban, locul IV, în frunte cla- 
sindu-se Mihacla Miron, 
lași, și Liliana Juravlc, 
Rădăuți.

Pe echipe clasamentul 
astfel: Seniori: locul I

CSM 
CSM

arată 
CSM

Aninoasa, locul
Iași, locul II Minerul Aninoa
sa, locul III, CSM Iași II.

I ele : locul I Minerul Aninoa
sa, locul II CSS Rădăuți, locul 
IH Voința Rădăuți.

Gigi Pușcă a pierdut primul 
loc la un singur punct, 142 
141, în favoarea ieșeanului, 
Viorel Ilabian 1-a depășit 
ocupantul locului IV cu 4 punc
te. 143 la 139. Cu acest prilej 
talentatul trăgător, membru al 
lotului național pentru Balca
niadă și Mondiale, Viorel Ha- 
bian a stabilit și un nou record 
de sală al României, la 4Yig 
m, acumulînd 569 puncte, ur
mii cl ca evenimentul să se înre-

I ia fete

DE AICI SE REIA CAMPIONATUL
CLASAMENT POPICE

1. Aurul Baia Mare 9 8 0 1 16 (-i 1311)
2. Minerul Vulcan 9 7 0 2 14 < 1- 1941)
3. Jiul Petrila 9 7 0 2 11 ’(— 19!)
4. Gloria Bucurcștj 9 6 0 3 12 (+ 901)
5. Unio Satu Mare 9 5 0 4 10 (1- 26)
6. CER Cluj 8 3 0 5 6 (- 132)
7. Metalul Tirgovi.ște 9 3 0 6 6 (- ■177)
fi. CFR Iași c 2 0 6 4 (- 639)
9. Constructorul 9 2 0 7 4 (— 670)

10. Voința București 9 1 0 8 2 (-2036)

tr m

î ’.< aua București 11 8 0 3 242-447 27
2. Universitatea Timișoara 11 7 0 4 268—146 25
3. laiul Constanța 11 7 0 4 228—162 23
4 Grivița București 11 7 0 4 185—157 25
5. Dinamo București 11 6 0 5 214—191 23
6. Știmța Baia Marc 11 5 1 5 170—136 22
7. CSM Sibiu 11 5 1 5 163—164 22
8. Minerul Lupcnj 11 5 0 6 227—236 21
9. CFR Constanța 11 4 1 6 163—167 20

10. ința Petroșani 11 4 1 C 108—181 20
11. t 1 Suceava 11 4 0 7 121 — 132 19
12. Sp .tul studențesc II 2 0 9 116--3u8 J5

u

la
iar
pe

Barcza Hermina, medalie de 
bronz

JUDO
finala a - campionatului 
individual dc judo, ju- 
și’ll, S-8 încheiat ia 

ș, cu un succes de pres
ai sportivei*- de ki Jiul 

unde prol'. Nelu Cordea 
să încnege un lot va- 

lupteie finale 
vuitor care au 
Hermina, ca- 

strâlucitoare 
Participarea a 

in- 
lu

Etapa 
națio 11 
nioaic I 
Tg. jVJ u. eș, 
tigiu 
Petrii a, 
a reușit 
Joroi, muncind in 
sportive de marc 
adus prin B-arcza 
tegoria 83 kg, o 
medalie de bronz, 
fost nume, oai â, n concurs 
trind 296 de concurente, de 
toate cluburile sportive, cișligă- 
lorii locurilor I—II—IH, bucu- 
i indu_se, 
oară, și de 
dacă cl a fo.'t simbolic; 
locul I, 3C00 lei locul II, 
locul IH.

F> rformanța Herminei

talul București), 3 trecut în tu
rul H de Zanga N. (Voința Satu 
Mare), ajungînd la o dispută de 
mare angajament fizic cu Nan 
V. (Metalul Buzău), meci cîști- 
gat de adversară. In recalificări, 
turul IV, cîștigă 1q Samoilă C. 
(Viitorul Ploiești) printr-un 
taculos ippon, realizat cu 
nica O GOSIII. în turul V, 
pentru medalii, 
nește 
Mare) 
rător, 
astfel 
bronz 
pensă.

Coslin
kg, Răduță Iuliana, Rată Ionela, 
cat. 16 kg, Lăutaru Laura cat. 
42 kg, Cipălanu Camelia cat. 35 
kg, junioare II, S-au clasat 
un merituos loc V, iaș- 
C'rislina, junioare T a 
locul VII. Concursurile 
continua.

gistreze In catalogul recordurilor, 
Minerul An incasa, sub con

ducerea antrenorul ui federal 
Va'ile Târna?, a prezentat o 

garnitură puternică. alături de 
cei enumerati au mai fost pre
zent! Jepa Nicalae și Jepa Du
mitru (masculin), Gcanina Dur- 

cilii și Elena Gheoi ghe (feminin).
Rezultatele obținute In 

concurs de piimii clasați 
de niv<i mondial și 
conducătorilor lotului 
se leagă de o prestație pe 
sură a sportivilor români, 
ne vor reprezenta țara în între
cerile internaționale ce bat la 
ușă.

Echipa a fost sponsorizată dă 
EM Aninoasa și de toți agenții 
economici locali, iar de la 1 ia
nuarie președintele secției de 
tir este dl. Ille BotgrO3 — pri
marul orașului. Poate acesta este 
cel mai mare cîștig al sportului, 

«
t » w ■» mw a a a *

ÎMPLINIREA Iul

acest 
sini 

speranțele 
național 

mă- 
car<

• a

e drept, pentru prima 
un onarariu, chiar 

5000 lei 
1000 lei

a fost 
obținută după o comportare deo
sebita în turul I, invingind-0 
prin ippon pe lonc u L. (Mo-

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT

spec- 
teii- 
meci 
întîl-
Satu

A RIȘTI CA
Barcza o

pe Mureșan I. (Unio 
pe care o învinge fulge- 
tot prin 
în

ippon, intrînd 
medalipi deposesia

a celor 1000 ici recom-

Raluca, categoria -j-57

da 
pă- 

soții Cioabă — și •

pc 
Sandu 
Ocupat 

judoka,

A venit pn lume, în ziua
19 februarie, spre bucuria 
rințdor 
colegilor de la echipa Jiul Pe,
troșani, micuța Loredana-Adriana 
Cioabă, cea care va influența, 
credem, pozitiv, cursul fotba
listic al talentatului Aristică, fun
dașul central al echipei. In nu
mele bucuriei, vieții și a* 
iubitorilor fotbalului din Valea 
Jiului, îi urăm „La mulți anii* 
cu sănâlale. ______ ...jfl

Linia dreaptă a Jiului

Pagină realizată dc:
Durei NEAMTU

1. Ascoli — Bologna
2. Ccsena — Pisa
3. F. Andria — Cicmoitc.se
4. Lucchesc — Vfciona

Padova — Monza 
Piaccnz 1 — Venezia 
Reggiana — Lccce (pauza) 

— Lccce ilinal) 
Modena 
— Bari (pauză) 
— Bari (final) 
— Cosenza (pauză) 
— Coser.Zj (final)

R. i.iuu 
Spăl — 
T.iranto 
Taranto 
Ti rnara 
Tcrnana

’ $
x 5

!|
xa s-a 

Go-

A fost oare, viltimul concurs?
1

ui 
ița

11 ta, catigoria 
bate țot și 

t. Celelalte con- 
Dornokriș, locul

• Robei t 
copii mari, 
obține un loc 
cuiente Volei 
,VJ, Cnstina Lupi, locul VI, Da
niela Todorici, locul VIII, con
curența Lungii Mihai, locul VIII, 
Aliied Sctinudt, locul VII, Si ncu 
Cristi, locul VI, toți dcipmțiți 

doar de o secundă do ocupanțn 
Jeturilor II, sint in pericol, de 
a nu putea participa p» concur
sul d» la Miercurea Ciuc, din 
26—28 februarie. Profesorii clu
bului sportiv școlar, catedra de 
schi, directorul unității, sînt în 
alertă. Din lipsă de bani, clubul 
nu poate piati transportul 
la H«rghita.

• SE OFERĂ CINEVA?
• Schiorii alpini de la 

(Petroșani au participat, In 
rioada 9—15 februarie, In

cursuri'.,, republicane de copii. 
Cupa Șoimi. Sibiu și C’iipit Bai- 
șoaru, ce a a,ut loc In cunoscuta 
stațmnc Păltiniș _  Sibiu, dove
dind reale calități și o pregătire 
tehnică supc-rioaia ocupird locuri 
In 1-rimelc 10 clasări, dcvansknd 
alte forțe sportive cil tradiție, 
dar mai ales cu o puternică bază 
materială. Ci Ic 12 cluburi și AS 
din ț>ră șl-,nu 
concurs tot ce 
în materie de 
titluri",

pină

CSS 
pe_ 

con-

trimis la acest 
au avui mai tffin 
„alunecare pentru 

dar lipsa zăpezii a făcut 
ca număm] întreceiijor li slalom
uriaș să se reducă, doar la 4, 
P’ n'ru fiecare <utcgoric. ,

Ca de fiecare dată, talentatul 
fiarta Robert, categoria copii 
mari, S-a Impus net, obțin nul 
un loc unu, două locuri trei și 
un loc palm, rondur-ind pluto
nul spre clasificac per crhipc

țX' Jocuri ft intașc. Lipsa mate
rialului sportiv, în sp< d .< 
icmurdor, H lacul ! t,ivv ca toți 
copaii CSS Peli o,..in, in icșn’dliva 
lor de a-și d. păși purii m. rii să 
nu poală obține rczullatele .'con
ta te 
spic 
dc-a
1 a ixutivul Robei t Baiul, 
trebuia sâ pariici|>e I > un 
co-icur 
<1 ir a 
rea d legației, iar
oin'ire I 1 „iib: 

o portic apare și ii 
povestr 1

Cu elevi!, la 1 
profesorii Tolh 
losif, Mihuț Vilă

Miercurea C'iuc, 

merge? DUH' a..;

liind împinși din păcate 
periferia sediului. U11 caz 
dreptul ilar s-a înlimptat 

c a ic 
mare 

internat ion ii In i’jii.a, 
fost anunțat după pleia

da pon_ 
inia .Ic 

I. SilEtlIC

Săptămin.i cane a trecut a fost ocu mai intensa în jocurile de , 
verilicarc ale divizionarei A Jiul, cuprinzincl trei partide înche
iate cu trei rezultate diferite.

Mi. rotiri, ia Cugir, Meialurgisltil — Jiul 1—1. A marcat Huza, 
din lovitura Jiotra directă, oaspeții egalind tot intr-o astfel de 
maniera. A lost anulat golul lui Stancu, marcat din lovitură de 
la Jl metri. Arbitraj amical.

Joi, la Lupeni, Minerul — Jiul 1—2 (1—1). Au marcat Krautil, 
min. 2ă, Militam, min. 32, Stancu, min. 68, din 11 metri.

Simbătă la Timișoara. După apioape 5 ore de călătorie, 
disputat, dc la ora 15, intilnirea Poli—Jiul, scor 4—2 (2—0).
iurne au fost marcate de Crăciun (min. 37), Vlaicu (min. 43), Bă-> 
ban (mm. 50 și 83), respectiv Stoica (min. 70) și Emil Marian 
(min. 72). Jocul a lost alert, cu faze la ambele porți, timișorenii 
lnnd" mai proaspeți in prima repriză cind au reușit să înscrie 
două goluri; primul ia o lovitură liberă directă, Crăciun nemur

it a înscris ușor cu capul din 10 metri, al doilea a fost opera 
iui Vlaicu, carc'l.a driblat și pe Gbițnn. Mililaru și 
fost dc două ori cosiți in careu, dar ccn .ralul nu a acordat nici 
măcar o lovitură liberă indirectă. Dupfi pauză Poli mai î. 
o data prin B iban, după caic Stoica a reluat in gol o pasă 
mita de la Cn-.tca. Imediat, Emil Marian, care a jn.iat 
pauza, l-a învins și el pe Almașan, cu un plasat la păianjen, 
după un dribling prelungit pe partea stingă. In ultimele 
BMban 1 reușit golul 4 și cei circa 100—300 spectatori 
stadionul „Electromotor'1 au aplaudat ambele echipe, 
apoi intr-un dialog pe gazon cu jucătorii noștri.

tk'l mai asaltat a fost Mititaru, intri virvat. dc 
Băii.iți ana, Sportest ,și l’ublic.iția Timișoara, cit .și 
Timișoara.

Recomand.iri .1 cea maj de preț au facul-o cei 
noii ai 1‘olitclinicii, cea care a învins, tot aici, pe I 
cu 3—1, invingind-o șl la C'r.iiova cu 2—1 curie: 
Vișan: Mitică, ține de jucăt'ui și nu uit 1 ca 1 i. 
< climă mai buna ca U'l A și noi vrem sa ev.tain 
î ivaic întic batiu ,crn Mai 
bâimi ! -J'imiMi,.ia va du r

1 ’riii1 re |rs >na lila 1 șl 
-o.an, oare ar doi 1 sa transm 

divizia națirmal.i, d.ir înr.i nu 1 
(Iu iJui, nai am partea spcctaloi Joi1. Cr m <1 11 H a,-

J111I -d in 1g.1t i'u Giiivi:i. t un .111 a, 1 Popa,
1! 1 1, Cri .'a. I 1.1 .1. .*■ .. 11 tarii,
bun., pauză au mai jurul Anton, Buruntia. K loabft, Emil 
Ciimcmii. Dodii, fiind >.it|> , nu a L.cut dtpla me.i.

1 
bine jucam cu J.ul la

- vi pi rir. .cig.
( u 11 .• ci a ui crai..ic *

■ a 1 e la Pe.ro . 1 
s-.au l.il’lU <>>e 1

Stancu au

mai înscrio 
pri- 

după

minute 
prezenti pe 

intrînd

iri . M
Ai

ii. ' i .• i 
s. >•
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s 1 
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' ridministratia Publică locală
Petroșani

i
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru elaborarea stemei municipiului

In ședința Consiliului municipal din data de 11 fe
bruarie 1993, au fost examinate cele 7 variante elaborate 
privind „Stema municipiului Petroșani** și, considerîndu-se 
insuficient de reprezentative, s-a hotărît prelungirea con
cursului pentru această temă, pină la data de 10 martie 
1993, scop in care așteptăm propunerile celor avizați.

ANIVERSARI
PENTRU Mihaela Udrea la împlinirea a 18 ani, multă sănă

tate, fericire și „La mulți ani !“. Cu toată dragostea, mama. (1042)
„LA MULȚI ANI !“, toate florile din lume pentru Grigorescu 

Adriana, cu ocazia zilei de naștere. Cu dragoste mama, mătușa 
Viorica și unchiul Dan. (1142)

CU TOATA dragostea pentru Raluca Pasc, la aniversarea 
zilei de naștere, cei mai frumoși ghiocei și un călduros „La mulți 
ani!“ Părinții, bunicii șl sora Alina. (1156).

DIVERSE
SC DRULA și MORAR SNC organizează în data de 1 martie 

1993 concurs pentru ocuparea posturilor de ospătare, barman. 
Relații: telefon 545791. (1159)

VINZ ARI—CUMPĂRĂRI

i 4 camere 
I „Impact Electronic* 

Petrila. 8 Martie, bloc 39/14. Telefon 550456, 550106. (979)

CUMPĂR sau preiau contract apartament 2—3 sau 
în Petrila sau Petroșani. Relații, la sediul

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ANG \JEAZA

direct sau prin transfer

■ 2 ingineri topografi
cu vechime de peste 5 ani.

Concursul va avea loc în data dc 27 februarie 1993, 
la sediul exploatării.

VlND receptoare satelit Philips stereo, 100 canale, telefon 
541271. (1139) . A A

VIND apartament 2 camere Petroșani, Aeroport, Aviatorilor, 
bloc 17/2/20, etaj 3, preț negociabil. (1143)

V1ND urgent pătuț copil și coș nou-născut, preț negociabil, 
Petroșani, Aeroport, str. Aviatorilor, bloc 54 A, sc. 5, et. 2, ap. 55, 
între orele 10—16. (1146) . .

V1ND video AKAI cu telecomandă și microfon de înregistra
re. Telefon 543708, după ora 19. (1162)

V1ND Dacia 1310 break, motor Citrocn Diesel, complet și 
video player Orion, sigilat. Telefon 545148. (1150)

VIND* televizor color, preț convenabil. Petroșani, str.
Șapcă, nr. 50. (1152) „ . ....

VlNt) video plaver Orion, nou. Petroșani, Republicii 
sau telefon 543329. (1154).

V1ND Dacia 1300, an 1980. Telefon 0966/32727, după

Radu

109/2

ora 17.

Societatea Comercială 
Rotrans Iscroni S.A.

cu sediul in Iscroni, str. V. Neagră nr. 123, organizează 
in data de 10 martie 1993

LICITAȚIE

pentru \ irizarea unor mijloace fixe din patrimoniu] uni
tății (mijloace de transport auto, tractoare, etc).

Lista completă precum și prețul de începere al lici
tației se pot consulta la sediul societății.

Pentru mijloacele „fixe nevindute se organizează a 
doua licitație in data de 15 martie 1993**. (1148).

(1157).
VlND apartament 2 camere Petro.șăni-Aeroport. Telefon 

542383. (1158)
VlND televizor color, 66 cm, RFG, 95 000 lei. Telefon 545210. 

(1171)
VlND apartament 2 camere, Uricani, str. Muncii, bl. ÎL et 

1, ap. 1. (1166).
VIND grădină în Petrila, lingă Barul BLACK-CAT. Preț ne

gociabil. Telefon 550318, sau la bar. (1165)
VlND garsonieră, str. Gen. Vasile Milea, bl. 28/B, ap. 21. In

formații, sîrnbătă, 27 februarie 1993. orele 10—11. (1161)
VlND video player AIWA, sigilat. Telefon 541605, după ora 

16. (1173)
VlND cutie de viteză Fiat Regat și instalație gaz. Vulcan, 

B-dul Mihai Viteazul, bl. 18, ap. 18. (1172)
OFERTE DE SERVICIU

SC CONSMIN SA Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. M 
Viteazul nr. 11, angajează direct sau prin transfer, sudori elec
trici și autogeni, autorizați (bărbați). Relații la telefon 542670 
int. 158. (1040)

SC „CERBUL DE AUR“ Petrila, str. Republicii, nr. 27 anga
jează brutar, contabil și formație de muzică. Informații : între 
orele 11—14. (1163)

SOCIETATEA Comercială ANDRADA SNC angajează perso
nal pînă la 25 ani pentru funcțiile de ospătar, barman, vînzător. 
Relații la telefon 545198, 545305, zilnic 18—21, sau la Bar AN
DRADA (Expo-Mobila). (1155)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere garsonieră nemobilată Petroșani, tele

fon 542371, între orele 16—18,30. (1145)

DECESE

Societatea Comercială 
Rotrans Iscroni S.A.

cu sediul in Iscroni, str. V. Neagră nr. 123, angajează:

— șoferi gradele C, D, E

— automacaragiști pentru automacarale „AMT 125**.

Informații suplimentare la sediul societății, biroul 

personal, telefon 570991. (1148).

Societatea Comercială 
Cuarț S.A. Uricani

ORGANIZEAZĂ:

licitație pentru vinzarc dc mijloace fixe casate, in 
data de 2 martie 1993, ora 10.

Relații suplimentare la sediul societății din Uricani, 
1 str. Republicii 61 A. (1137).

Cotidianul de opinii și informații .ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE .ZORI NOI** S.A.

înregistrat! la Registrul Comerțului sub nr
I 20/621/1991

Cont virament i 307060201 — BCR Petroșani.
Directori MIRCEA BUJORESCU
Director executivi Ing. Alexandro BOGDAN

COLEGII din cadrul colectivului Topo-ICPM Petroșani, 
Profund îndurerați dc trecerea in neființă a minunatei lor colege 

sing. JVASCIUC MACRINA
sini alături de intreaga familie și transmit condoleanțe. 

Amintirea ei va rămine veșnic vie in inimile noastre. (1117). 
FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor care au fost 

alături de ea la durerea pricinuită de decesul minunatului soț, 
tată, socru și bunic

PETRIA MIRCEA (1151)

COMEMORĂRI

AU 'TRECUT 3 ani de lacrimi și durere de cînd soarta ne
miloasă ne-a despărțit de dragul nostru soț și tată

ESCARU NICOLAE
Veșnic, lacrimi pe morm-nl I (1025)
AU TRECUT 6 luni de lacrimi și durere dc cînd iubitul nos

tru fiu și frate
GABOS JENO

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Vei rămine mereu viu in sufletele noastre. Părinții și fratele. 

(1144).
ZZZZZZ."»»'»z./»»..^zzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ.'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZ.

Societatea Comercială „PECO” SA Vulcan
angajează

■ un gestionar (bărbat)
HI un vînzător araga'z.
Relații la Depozitul PECO Vulcan.

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA 2674 
Petroșani str, Nicolac Bălcescu nr. 2 
Telefoane; 541GG2 (dircctor-redactor șef); 
515972 (director execuțiv.administraiiv 
difuzare), 5116G3, 512461 (secții).

TIPARUL: Tipografia Petroșani str. 
Nicolac Bălcescu nr. 2. Telefon 511369.

PEȘTI — IEPURI 
(19 februarie — 20 martie)

Aveți de recuperat restanțe 
mari la capitolul tandrețe.

BERBEO — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Dovedind o prudență excesivă, 
veți fi la un pas dp a pierde o 
sumă importantă.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Cel ce pare să se îndepărteze 
vă ține minte și vă face figurai 

GEMENI — CAD
(21 mal — 21 iunie)

Persoana la care vă gîndiți 
n.are ochi pentru dv.

RAC — OA1B 
(22 iunie — 22 iulie)

Porniți cu graba și vă întîlniți 
cu o... dulce zăbavă.

LEU — MAIMUȚA 
(23 Iulie — 22 august)

Sînteți supus(ă) unor tensiuni 
insuportabile. O posibilă soluție, 
în fundul paharului.

FECIOARA — COCOȘUB 
(23 august — 22 septembrie)

Multe semne de întrebare in 
urma unei deplasări învăluite în 
mister.

BALANȚA — CÎINELE
(23 septembrie — 22 octombrie)
Trădarea atrage după sine un 

dispreț incurabil.
SCORPION — MISTREȚ 

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Vă programați în mod judi

cios... pierderea timpului.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Lăsați lucrurile cum sînt; locul 

dv. e asigurat.
CAPRICORN — BOU 

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Zornăiala arginților provoacă 

mult zgomot...
VĂRSĂTOR — TIGRU 

(20 ianuarie — 18 februarie)
Cînd lași să-ți scape totul din 

miini, înseamnă că ai renunțai 
să mai ții strîns.

PROGRAMUL
I

Materialele nccomindate și 
republicate no sc restituie. Res
ponsabilitatea morală șl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In articole aparțin, Ira 
exclusivitate, autorilor.

MARII, 23 FEBRUARIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. TITANIC 

VALS. (Reluare)
13.50 Desene animate.
11,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Prcunivcrsitaria.
15.30 Tcle.școală.
16,00 Conviețuiri — magazin
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut, prieteni I (l)
18.35 Hai să-ntindem hora ma

re 1
19,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. OCOLUL I’A- 

MINTULUI IN 80 DE ZI
LE. Episodul 5.

21.45 Memorialul durerii.
23,05 Azi în prim-plan.
23.50 Actualități.
0,10 Salut, prieteni I (II)
1,00 închiderea programului.
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