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Revenim pe o temă stringenta

Combaterea corupției
După cum am informat și în ziarul 

din 1J febiuaric a.c., Prefectura ju
dețului Hunedoara a solicitat regiilor 
aututiorne Ș*  societăților comerciale 
indiferent de natura capitalului sub
scris, să-și svb ardoneze întreaga ac- 
tivitate economică și socială
J I 
lor 
de no. 1 prefect al județului nostru, 
d', big. Goorgel Răican, care a adre
sat ViR insistent apel pentru a se ac- 
ți'L'a de către toți conducătorii uni- 
t~ ' v economice dar și de către 

s, 1. i ->i populație pentru COMBA
ȚI . . ' CORUPȚ IEI ȘI A CELOR- 
LA- E MANIFESTĂRI DE INCAL- 
("pr .' LEGILOR. Luni, după-amia
ză, aF idu-sc pentru a doua oară în

IiEJ-
I r.ll NEABĂTUTE A LEGI- 
. Această exigență este impusă

t r

Valea Jiului, domnul ing. llăican ne-a 
relatat că in curînd va fi emis un 
ORDIN AL PREFECTULUI privind 
acțiunea de combatere a corupției, 
pe care-1 vom da publicității.

Pentru sprijinirea luptei împotri
va corupției și abuzurilor de orice fel, 
pentru apărarea drepturilor legitime 
ale populației repetăm și în acest 
context apelul adresat de dl. prefect 
tuturor oamenilor de bună credință 
care dețin date cu privire la încălca
rea legii, lezarea intereselor sociale, 
a patrimoniului public sau al statu
lui să se adreseze cu deplină încrede
re Prefecturii oferind elemente cît 
mai concrete asupra cazurilor sem
nalate.

Ion MUSTAȚĂ

Concurs de cultură generală
Iu Grup ol. r industrial

C de Ma.ini l’elrila a
as ■ •- •, co urs pe teme
d. ciilur * generală al cărui
ci. ' au fost: clasele a
IX '.: I iii i Bogdan IX A, Tudo-
rică Cri: in?. B, G^nacă Mi-
reia IX A,, Poenar Nicolaeta IX
B K i - . I’.-bert IX A; cl isa
a X a : Ni .i'lescu Em;en!a X A,
Piiivi Rcdi a X A, Stanciu Se-
b ■ n X A, Dăi <n A lriuna X
A , < a XL". : Popa M nica

c O M U

XI A, Oros Carmen XI A, Fi- 
lip Emanuc'l XI A, Ungurc.mu 
Alida XI A; clasa a Xll-a; Po
pa Iuliana XII C, Sulț Antoa- 
neta XII C, Szenti Eva XII O, 
Nccula Luminița b'II C; Anul 
I, școala profesională: Voinea
Tiberiu I B, Iliriszko David I A, 
Mo.ic Adrian I A, Enea Caroli- 
na I A, Olaru Adriana I B; Anul 
II: B.'.duță Carmen II D, Grigo- 
rc Cosmin II B, Vasiu
II D; Gîrbaciu Răzvan I E, Mo-

Lorer.a

NICAT

toca Costel I E, T ilca Petru I 
E, Szilagji Claudia 11 G, Albu 
Cosmin 11 G, Constantinescu Mi- 
rela II G (școala de ucenici).

Pe lingă aprecierile 
didactice evaluate 
elevii s-au bucurat și de atenția 
firmei AS „FAM.
Lonea, patron ing. Mircca Du
ma, care a sponsorizat 
prim concurs al anulai.

cadrelor 
în diplome,

DIANA“ din

acest

Dorel NEAMȚU

Consemnări de la întrunirea organizată la Deva

Ne privatizăm, dar cit m 
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Presiunile exercitate nu 
măsura să mențină putc- 
cump.,rare (salarii-prc-

ții a oamenilor politici;
4. — Impunerea iinpoziteloi 

(retroactive) și a celor prevăzu
te pentru 1993 sini abuzive, ile
gale și cinti ivin Constituției Ro
mân; ci 
lege.

5.
ini

r<?a
țari) 0,8 la nivel național.

.S ndicatul liber este solid a 
Cu toate 'indicatele din Federa
țiile RENEL, ramura (EL.PE.GA) 
de a angaja lupta sindicalii 
și acțiunile in condițiile prevă
zute de lege.

9
Iată o întrebare pe care și-au 

pus-o mulți dintre cei care, în
treprinzători privați fiind, au 
constatat pe propria piele și pe 
propriul buzunar, că, în pofida 
„lozincii" privatizării, treburile 
nu merg bine. Mai exact, la trei 
ani după „decembrie 1989“, deși 
au apărut mii de întreprinderi 
private mici și mijlocii, nu de
pășim un anumit stadiu de me. 
diocrilate în trecerea la economia 
de piață. Și aceasta pentru că, 
în majoritate, întreprinderile 
mici și mijlocii înființate cu ca
pital privat au ca obiect de ac
tivitate comerțul. Produsele vîn- 
dute vin din producția între
prinderilor cu capital de stat, în 
majoritatea lor, sau din import. 
Și atunci ce-am făcut? Fcarte 
puține sînt acele întreprinderi 

mici și mijlocii care au în aten
ție producția. Acesta este numai 
un aspect. Disfuncționalitățile 
in ceea ce privește susținerea 
inițiativei private în economie 
sînt multiple, înccpînd cu cadrul 
legislativ și terminind cu lipsa 
de bani și cu lipsa accesului la 
informație. Protecționismul este 
evident, în favoarea statului.
Lipsește complet sau aproape 
complet protecția întreprinzăto

rilor cu capital privat. Să fim 
bine înțeleși, nu trebuie apreciat 
că excludem artificial întreprin
derile cu obiect de activitate 
comerțul și nici colaborarea în
tre sistemul de stat și cel privat. 
Din simplul motiv că degeaba

produci dacă nu vinzi ceea ce 
produci. Dar relațiile producă

tori — comerț, în sistemul pri
vat sînt firave. Mai mult ca in
tenție. Și astfel am ajuns să fim 
nu în stadiul de economie 
piață, 
pentru 
vorbim
ruri care dijmuiesc c....... 

privat, fără ca prin aceasta 
se asigure protecția reală i. 
a pieței interne, nici a salăria- 
ților, nici asistența socială fi
rească, nici fonduri pentru în- 
vățămînt, cultură, nimic, lată 
idei reținute din dezbaterile care 
au avut loc la Deva, duminică, 
21 februarie, în ședința filialei 
județene a Consiliului Național 

al întreprinderilor Mici și Mij
locii, organizație care reunește 

întreprinderi cu capital privat 
din întreaga țară, în scopul apă
rării intereselor lor economice, 

(de producție și, comercializare), 
financiare și juridice. Ședința 
a fost furtunoasă, au participat 
și reprezentanți ai „finanțelor", 
au fost puse întrebări, s-au năs
cut idei cu aplicabilitate ime
diată sau pe termen lung. Cîteva 
dintre proiectele acestui 
nism cu personalitate

recunoscut
organizații

de 
ci în stadiul de piață 
alte economii. Nu mai 
de dări, impozite și bi- 

.capitalul 
. să 
nici

și 
de

Jloraflu

orga- 
juridică 

de guvern ca și 
internaționale, de

AI.EXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2_a)

integrarea României în NATO 
trebuie accelerata

Declarația de intenție a domnului Iliescu cu 
piivirc la o posibila cerere de aderare a Româ
niei Ja NATO este — și râmînc — memorabilă. 
Nu atît — sau nu numai — prin modul în care 
a fost primită de reprezentanții organismelor 
europene întruniți la Bruxelles, ci prin valoa
rea sa intrinsecă. Au mai fost și alte țări din 
fostul Tratat de la Varșovia care au cochetat 
cu ideea pălrtindei ii în Pactul Nord-Atlantio. 
Poziția strategică, geo-poli' ic ă, a României re
prezintă un aluu imposibil de ignorat, in con
textul actual al păcii .și stabilității europene. 
Avantajele țării noastre ar fi considerabile.

Revenind la declarație , trebuie menționat că 
aceasta cade bine in perspectiva negocierii tra
tatului ele pri< Icnie cu Rusia. Negocierea retro- 
i . d .iii Tezaurului și a Insulei Șerpilor S-ar

alte poziții, in situația 
cu drepturi depline 

pe relațiile cu Rusia, deoa
rece din partea balrinului „prieten" de la 
sărit ne pot paște cele maj puțin plăcute 
prize.

Considerăm că spusele domnului Iliescu 
Bruxelles nu se vor opri la staoiul de 
intenții. Că acesta este doar un pas ce va 
urmat imediat de alții. Conjunctura este favo
rabilă și nu trebuie să scăpăm porumbelul 
din mină pentru cine știe ce altă „pasăre" de 
pe gard. în această perspectivă, declarația dom
nului Iliescu, memorabilă, dcovamdata, poate 
deveni istorica.

face de pe cu totul 
care am li membri 
NATO. Pun accept

în 
în

Ră
sur

ia 
bune 

fi

l'aul MCULESCU

„,Nu e o«n în oteîier, care să 
nu-î fi trecut prin mină"
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iîd să bem nu mai avem voce?”
■i.irca inti'.Lare de

• i'.irțunor vajnici 
cu li i'.ail foirte 

ri.ănate. Ea a ieșit din 
lor arse d'. sete, ling i 

bai acu din tablă 
CAP.ul din Vulcan.

ca 
ci în direcția 

inspector eonii ol co- 
din cadrul Primăriei, 
timp ce d-ua atrăgea 
patronului — el însuși 

•• că nu are autorizație

9 
r-
C:. m. 
r' >. i i •?. 
gi'.l' jur i
o înșiri aioare 
v r. i vis de

In'ip tarea ace ista nu 
Lut ita in et r, 
do arnri'. i 
nui •iai 
t i, i n 
atenua 
vajme - 
Sa vindâ băuturi alcoolice la pa
har. M.ii ales in central orașu
lui l

Glienl.fi, put rnic a1....ați 'I. 
b.uacd, Cu nn pali.uel în mini, 
d.id< iu rrîu liber 
di ii iri. 1 n cu;cu, 
nul se mia că nu 
are voie și că nu 
asta nlciof’ ita.

In ciuda protestelor 
vinzarca de alcool s a 
nu pentru mult timp, căci 
jumătate de ora 
controlului, paharele s nu 
1 lut din nou. De flec ue 
cind am fost Invitați 
pe teren echipa de control, am 
văzut și auzit foarte multe. De 
fiecare dală, am zărit rîrij'.lul

slin, i 
spiVșit, 
a știut 
va mai

cli nțiiur, 
sistat. Par 

Ja 
după plecarea 

itm- 
da’ă 

să Însoțim

și dinții ele aur ai vinz îlo irelor 
de Ili.area-soarelui. Am intilnil 
„'.■'jiner anp“ f.uxi acte. Am vă
zut cărțile .și ic. islch pornogra- 
liee înăialc pe taiabele din 
piața, intre un 
ceapa 
sa

a
fost, 
din 
una 
dau 

'........... ' 1 este al doilea
cărui imagine a mai ramas cloar pe liîiTia l'oto-

L-au cunoscut mulți. Acum cîțiva ani, dud s-a pensionat, 
chemat pe cineva să-i Iaca o fotografie cu băieții lui. Le-a 
multă vreme, nu doar maistru, ci și părinte spiritual. Unii 
cei .illați atunci in grup țiu fotog iha lipita, in interior, pe 
(Im Ușile dulapului. Cind deschid sa ia o scula ori o piesa, 
cu ochii de ea și-și aduc aminte. Domnul maistru ...
din cei de acolo a c...  .........„— _ -----
sensibila.

Locuia singur, într-o garsonieră. La cîteva zile înainte de a 
pleca pe drumul laiâ de mtoaicere, a rm ;it pe un vechi prieten 
sa-1 anunțe mama și cele două surori in caz. ca se va inlimpla 
ceva. El presimțea. A urmat, apoi, inevitabilul. Nu a fust, însă, 
udat nici de cei cu care a luci al ani în șir. incepind cu șeful do 
sector și tcrminînd ,cu cel mai tinar lăcătuș din atelier, toți 1-atl 
condus pe ultimul sau drum. Au avut grijă să fie îngropat ca un 
bun creștin, l’c.itru că, așa cum îmi mărturisea un prieten, „nil 
C om in atelier, care sa nu-i li trecut prin mină".

Gheorghe Oi TF.V.U

Glienl.fi
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Lista medicamentelor subvenționate
ÎN PROPORȚIE OU 100%

Ciclophosfamidiim; Cloram- 
buiiium; Dacar'oazinc; Mclphala- 
num; Busulplian; Melotrexate ; 
Azothioprinum; Citarabinum; 
Fluorouracilum; Ctsplaiinum ; 
Bleomicinum; Natulan; Dauno- 
rubicinum; Epirubicinum; As- 
paraginase; Procarbazinuni; Vin- 
blaslinum ; Vincrislinum; Tega- 
furum; Mercapiopui inum; Hi- 
droxicarbamidum; Tamoxife-
num; Flutamidum; Chlorotria- 
nisen. Rifamp.cinum; Cicloseri- 
num; Izoniazidiim; Pyrazinami- 

dum; EtamDutolum; Streptomi- 
cinum; Insulino cu acțiune ra
pida; Insulino cu durată de ac
țiune intermediară; Insuline cu 
durată de acțiune lungă; Met- 
forminum; Glibcnclamidum;
Gliclazide; Clorpropamidum;
Tolbutamidum; Glipizidum: Des- 
mopresinum; Fluphenazinum; Ti- 
operazinum; Ilaloperidolum ;
Clorpromazinum; Flupentixol ; 
Fluspirilon; Ftosuxinidum; A- 
mitriptilină; CJonazcpanum; Car-

Realități dureroase-

Șomaj prelungit pe
După o perioadă de concediu 

fără plată, caro a fost de fapt 
de doua luni de șomaj, construc
torii și-au reluat activitatea pe 
șantiere la 1 februarie a c. Dar 
bucuria lor de a-și li reluat ac
tivitatea a fost de scurtă dura
ți De citeva zile o parte din 
constructori au reintrat in pau
za dg lucru pe timp nedetermi
nat. Cauza? Nu există resurse 
financiare pentru finanțarea lu
crărilor de investiții. Obiective 
s,nt multe. Ele au fost înscrise 
In programe în conformitate cu 
cerințele sociale presante ale 
municipiului. Blocul F3, de pe 
bulevardul Aviatorilor — cartie
rul Aeroport Petroșani — are 
structura de rezistență termina
ta încă din 1989. Are șl acoperiș. 
Dar, n-a fost terminat din lipsă 
de fonduri. In condițiile actuale
lor prețuri de deviz sint nece
sare, numai pentru finalizarea 
acestui bloc, fonduri de investi- 

, ții in valoare de 80 milioane lei.
S.nt cuprinse in programe sau 
airibuite prin licitații construc
torilor SC „Conpct” Petroșani 
SA și alte importante lucrări 
de investiții, ca bunăoară blocul 
de locuințc F4, a cărui fundație 
a fost turnată și se află in sta
diu de conservare de mai bine 
de doi ani, blocurile FIA, I 1B și 
importante alte lucrări de ame
najări, instalații .și dotări edi
litare. J ucrările din zona de 
n.stematizare de la punctul ter
minus al bulevardului Aviato
rilor cu cartierele aferente n-au 
fost finalizate întrucit presupun 
fonduri In valoare de circa 120 
rlc milioane lei. In zonele cen
trale, unde se află afnplasate 
ansamblurile de blocuri ,Mig
non" .și „Spital11 se află alte lu. 
i'ări care au fost întrerupte.

NE PRIVATIZĂM, DAR CUM SI
^Urmare din pag. 1)

c care activează in sistemul 
național ți internațional bancar 
ni s-au părut deosebit de inte
resante. Intre acestea: asigura
rea accesului întreprinderilor 

mm; .și mijlocii cu capital pri- 
; val la programele de dezvoltare 

s Romanici cu sprijin financiar 
extern, inclusiv accesul la sumele 
contractate de România ca îm- 

I piumut extern, accesul acestor 
| întreprinderi Ja cercetai ea ști- 
' ințifiiă și la sistemul european 
j de informații computerizate în 
^domeniul schimbului de mărfuri 
fți producției sînt proiecte cu ter- 
lm<n mai îndepărtat. Pentru o 
[primă etapă Consiliul a stabilit 
ka prioritar implicarea s.i in 

bamazepinum; Acid valproic; 
Tolperisonum; I’ericiazinum; Le- 
vodopa și combinații; Amanta- 
dinum; Salbutamol; Izoprenali- 
num, Terbutaltinum; Fenoterolum; 
Ketotifen; Dapsone; Amiodaro- 
ne; Digoxinum; Isosorbidii dini- 
tras; Pentaeritril — tetranitras ; 
Carbocromenum; Lapte praf 
umanizat pentru vîrsta 0—1 an; 
Orciprenalinum.

ÎN PROPORȚIE DE 75%
Eritromycinum; Ampicilinum; 

Benzylpenicilinum; Bcnzylpeni- 
cilinum procainicum; Benzatin 
benzii pcnicilinum; Oxacilinum; 
Colistinum; Tobramicinum; Gen- 
tamicinum; Kanamicinum; Do- 
xiciclinum; Clorampheni co- 
lum; Tetraciclinum; Carbenici- 
linum; Amoxicilinum; Amoxici- 
linum -f- acid clavulanic; Ampi
cilinum • sulbactanum; Ticar- 
cilinum + ac. clavulanic; Cefa- 
pirinum; Ccftriaxontim; Cefa- 
lcxinum; Ccfoperazonum; Pe- 
floxacinum; Ofloxacinum; Sul- 
fametoxazol -|- trimetoprim; Ti- 
nidazolum; Metronidazolum; Si-

Un caz aparte îl constituie zo
na de sistematizare „Cornișa". 
Aici urmau sa fie atacate lucră
rile de construcție a 7 blocuri de 
locuințe. Dar construcția lor n-a 
demarat. In senimb, pe terenul 
destinat construcției acestor blo
curi au aparut ca ciupercile du
pă ploaie garaje construite de 
particulari, care ignoră cu sau 
lără buna știință, destinația te
renului și in ceie maj multe ca
zuri nu au aprobările cerute de 
lege.

O construcție a cărei utilitate 
publică nu poate fi pusă sub 
semnul îndoielii o reprezintă 
clădire» unei .școli cu 24 de cla
se. De citiva ani începerea con
strucției a fost mereu aminată. 
Nici in prezent nu sînt clarifi
cate toate condițiile pentru pre
darea amplasamentului destinat 
începerii lucrărilor de construc
ție.

Departe de a fi suficiente sint 
și fondurile alocate unor con
strucții al cărui beneficiar este 
Ministerul lnvățămintului. Este 
vorba de Cantina pentru stu- 
denți din Firul Văii, estimată 
la un preț de deviz de 500 mi
lioane lei, dar pentru care au 
fost alocate, deocamdată, doar 
50 milioane Ici. Intr-o situație 
de blocaj asemănătoare se află 
și Casa de cultură a studenților, 
pentru care s-a săpat fundația. 
In groapa fundației, din zona 
centrală a Petroșaniului, s-a 
format o baltă care acum este 
înghețată, dar vara face deliciul 
unor amatori de pescuit cu un
dița I

Conform prevederilor legale, 
pentru începerea lucrărilor de 
construcție se cer finanțări re- 
prezentlnd 10 la sută din valoa
rea obiecții ului de investiții. Dar 

asigurarea accesului întreprin
zătorilor particulari la progra
mele PIIARE, U.SA1D, PNUD, 
opcraționalizarea strategiei na
ționale pentru dezvoltarea în
treprinderilor mici și mijlocii, 
organizarea unei bănci pentru 
acești agențl economici și a u- 
riui consorțiu de garantare a 
creditelor, formarea de specia
liști în management și marke
ting pentru I.M.M., realizarea de 
„business ccriter" pentru agenții 
economici privați, vizite in alte 
țări pentru informări reciproce 
pe turîm economic și, nu in ul
timul rind, sprijinirea și protec
ția managerilor întreprinderilor.

Cum activitățile Consiliului au 
debutat Încă din anul 1992, și, 
se pare, se bucură de succes 
crescînd, a apărut necesitatea 

înființării de filiale județene.
Ceea ce s-a și iaUmplat la

libinum; Fosfolipide esențiale ; 
Salazosulfapiridinum; Preparate 
cu acizi biliari; Acidum dihi- 
drocholicum; Preparate cu oleu- 
rj volatile; Cinara scolimus ; 
Magnezium hidroxidum; Alu- 
minium hidroxidum; Anestezi- 
nă; Magnezium amestecuri de 
săruri; Famotidinum; Bismut 
subcitric; Butilscopolaminum ; 
Methoclopramidum; Thyethylpe- 
razinum; Amestecuri de enzime 
digestive; Acenocumarolum; Di- 
piridamolum; Fenofibratum; Cap- 
toprilum; Metildopum; Clonidi- 
num; Verapamilum; Pentifili- 
num; Pentoxifilinum ; 
Nicergolinum Cinarizinum;
Vinpocetinum; Vincami- 
num; Piracetamum; Metopralo- 
lum; Talinolum; Propranolo- 
lum; Tinidazolum; Fluconazo- 
lum; Acidum nalidixicum; Ni- 
trofurantoinum; Fenazopiridi- 
num; Terizidonum; Mepartrici- 
num; Acid citric, ulei volatil ; 
Furosemidum; Acidum etacrini-

șantiere
nu există nici acest minim nece
sar !

In această situație, se mai
mențin unele lucrări, mai ales 
cu caracter de organizare, pen
tru a se crea condiții ca, înce- 
pind cu primele zile ale primă
verii, lucrările să se desfășoare 
din plin.

Fondurile bugetare alocate 
primăriei din Petroșani pentru 
acest an sînt departe de a putea 
permite continuarea lucrărilor 
de investiții. Abia se acoperă 
parțial lucrările necesare strict 
cheltuielilor primăriei, gospodă
ririi orașului, curățeniei și- salu
brității.

Mai mult decît oricînd se re
simte nevoia presantă să se pro
moveze la nivelul executivului 
și al camerelor legislative, legile 
atit de necesare cu privire la 
bugetul național și la resursele 
bugetare locale. Astfel există 
riscul de a amina și în acest an 
finalizarea unui minim de lu
crări de investiții, caic*să  sa
tisfacă cit de cit sutele de ce
reri existente pentru locuințc, 
precum și alte obiective sociale 
și edilitar gospodărești.

Viorel STRAUȚ

în atenție, experții contabili
A fost constituită la Deva, fi

liala județeană a experților con
tabili și contabililor autorizați, 
asociație care-.și propune să răs
pundă unor cerințe mari pri
vind rolul acestor specialiști în 
economia de piață. In consiliul 
de conducere al filialei au fost 
aleși dl. Partenie Obrejan, pre

Deva, clnd participant», patroni 
ai peste 50 de firme din județ 
au luat primele măsuri de orga
nizare a filialei. Cum județul 
Hunedoara este deosebit din 
punct de vedere gco-economic a 
apărut ca necesară editarea unui 
buletin informativ al acestor în
treprinderi mici și mijlocii, cu 
capital privat, precum și crearea 
unei subfiliale la Petroșani, pen
tru întreaga Vale a Jiului. Gel 
prezenți din „Vale11 la întîlnirea 
de la Deva au hotărît să i-a pri
mele măsuri, astfel încit, în pe
rioada 8—15 martie — cel pu
țin așa nc-a asigurat domnul 
iPavel Haiducsi, patronul firmei 
„PAMIN — COM“ SRL, îndri
tuit, cu organizarea subfilialei 
Consiliului în Valea Jiului — 

să aibă loc o astfel de Întrunire 
a patronilor. Tot la Deva am 
aflat șl despre două prime rea-

cum; Spironolactonum; Aceta- 
zolamidum; Medazepamum; Clo- 
mipraminum; Trimipraminum ; 
Mianserin; Acidovirum; Vacci
nuri; Dexametazonum; Diclofe- 
nacum; Piroxicam; Ibuprofen; 
Clofezonum; Fenilbutazonum -j- 
aminofenazonum; Penicilami- 
num; Alopurinolul; Pentazoci- 
num; Tramadolum; Derivați de 
acid salicilic; Anilide — combi
nații; Grizeofulvinum; Ketoco- 
nazolum; Nistatinum; Flucorta- 
lonum; Clobetasolum; Hidrocor- 
tizon -|- antibiotice; Amoidinum; 
Mcdroxiprogesteronum: Proges-
teronum; Linestrenolum; Go- 
nadotrofinum corionicum; Va- 
sopresinum; Betametazonum ; 
Metilprednisolonum; Predniso- 
num; Liotironinum; Levatiroxi- 
num; Carbimazolum; Gestonorm; 
Triamcinolonum; Timololum; 
Betasololum; Tropicamidum; Na- 
phazolinum; Levamisolum; Me- 
bendazolum; Tiabendazolum; 
Nalorfinum; Desteroxaminum { 
Osicoxinii chl.

BANII,
BANII

Cum a apărut și un al doilea 
ghișeu de schimb valutar în Pe
troșani (sediul este la Hotelul 
„Central11 avind patron firma „Ga
rant11 din Cluj-Napoca), am tes
tat și noi „piața11 verzișorilor și 
mărcuțelor. Dolarul american a- 
vea în ziua de 23 februarie cursul 
de 540,6 lei plus un comision de
48 la sută. Asta face cam 799 leî 
la cumpărarea unui dolar. Cum 
leafa dumneavoastă este... cît 
este, faceți singuri un calcul cam 
cîți dolari cîștigați pe lună. Mar
ca germană era cotată în aceeași 
zi la 330 lei, cu un comision de
49 la sută. Calculul este același. 
Deci, pentru o marcă dați 491 
lei. Cum în Germania un pachet 
de țigări, indiferent de care, cos
tă 5 mărci, iată că în Occident 
se trăiește ieftin. Păi sigur că 
este ieftin pentru nemți, sala
riul lor mediu fiind de circ» 
3000 de mărci. La noi, cî.știgăm, 
în mcdie 3000 de mărci în circa 
6—7 luni. Asta-i. Economie de 
p(a)iață. (Al. HORAȚIU) 

ședinte, Gheorghe Blaj și Ioan 
Hațcgan vicepreședinți și Petru 
Oargă — secretar.

lntrucît Valea Jiului nu este 
reprezentată în structura filia
lei Județene nu ar fi lipsit de 
interes să fie înființată și în 
municipiul nostru o subfilială a 
celei județene. (I.M.)

CU CE?
lizări ale Consiliului, accpsul 

întreprinzătorilor particulari la 
un program de ajutorar® al 
DANCII EUROPENE PENTRU 
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZ
VOLTARE, prin care, de la ni
velul BERD se pot contracta 
împrumuturi pe termene va
riabile, cu suine între 250 000 și 
și 8 milioane de dolari precum 
și vizita la Budapesta și întîlni
rea cu industriași $i comercianți 
maghiari care are loc începînd 
de azi, la care sînt prezenți 
cinci reprezentanți ai Filialei 
Consiliului din județul nostru.

Să fie într-un ceas bun, zicem 
noi, să fie benefic pentru toți, 
patroni, cumpărători, salariațil 
Nu de idei ducem lipsă. Oricum, 
dacă cineva dintre dumneavoas
tră, stimați cititori, dorește amă
nunte, patronul „Pamin.com“ 
SRI , ic poate oferi.

HOROSCOP
PE^TI — lEPLKfc 

(19 februarie — 20 martie)
Dintre veștile pe care le pri

miți una vă va bucura.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Nu este exclusă o călătorie în 
jurul unei „afaceri11.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mal)

Vă așteaptă cineva. L-ați ui
tat ?

GEMENI - CAT. 
(21 mai — 21 iunie)

Cumpătul dv va fi astăzi a- 
preciat. Cîștigați teren.

RAC — OAI1 
(22 Iunie — 22 iulie)

In dragoste nu e timp de pier
dut.- Bateți la ușă.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august)

Totul se rezolvă dintr-o pri
vire. Fermecătoare.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie)

La ora întîlnirii veți vedea că 
aveți curaj.

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Nimic nu este întîmplător. 

Nici visul de azi noapte.

SCORPION — M1STRET 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Astăzi nu este bine să forțați.- 

lucrurile.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(22 noiembrie —* 20 decembrie)
Parada și sensibilitatea vă sub

jugă întruna.

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Un singur telefon și singură

tatea vă părăsește.

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 ianuarie — 18 februar!*)

Prețul clipei este maj mare 
decit prețul zilei.

PROGRAMUL

MIERCURI, 24 FEBRUARIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. CHINEZUL. 

(I)
13.40 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preunivcrsitaria.
15,50 Tragerea Pronoexprcs.
16,00 Oameni de lîngă noi.
16.30 Panoramic muzlcaL
17,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,05 Televiziunea vă ascultă I
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje Pr*n milenii.
19.30 Desene animate,
20,00 Actualități. - •
20.35 Sport. 1
20.40 Telecincmateca. POȘTA-,

ȘUB SUNA ÎNTOTDEAU
NA DE DOUA ORI.

22.40 Azi în prim plan.
23,25 Actualități.
23.40 Simpozion.

0,25 Închiderea programului-
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Formația Sal va mo ni:” Petroșani, îatr-o 
situație disperată

Datorită condițiilor precare in 
care este nevoita de ani de zile 
su.-i desfășoare activitatea, for
mația „Salvamont" din Petro
șani a ajuns intr-o situație dis
perată. Singura sa bază din 
zona alpină, o cabană construită 
ce membru echipajului, cum 
s-ar spune cărămidă cu cărămi
dă, le.a lost luată cu japca, in 
numele unor interese meschine. 
Fiind lipită ca anexa la o mai 
mare cabană, care cu ctțiva ani 
in urmă a aparținut sindicatului 
SC UPSRUEEM Petroșani, mica 
cabană a salvamonUstilor a 
fost acaparata pur și simplu de 
niște oameni care fac abstracție 
totală de interesele obștești. Ce
le două cauane au fost date „in 
locație de gestiune* * unor între
prinzători particulari. Conside
răm că este discutabil dreptul 
sindicatului de a dispune așa 
cum dorește de cele două caba
ne din Paring, care, de fapt, a- 
veau ca destinație asigurarea u- 
nor facilitați salanaților, con
diții de cazare și odihnă accep
tabile celor cu venituri mici.

• Educația trebuie să fortifi
ce spiritul, inima, voința, con
știința, caracterul și puterile fi
zice ale elevului. A educa fără 
a fortifica înseamnă a produce 
o lucrare fură conținut o spe
ranța înșelătoare, lara fruct și 
valoare.
• Fizicul cîștigă dc l.i mtv 

Iert ceea ce cîștigă intelectul de 
la I izic.' Trupul bal.ins'a. 5 mill- 
t' .i. mintia ciuta, cșic trupul. 
Oprită la mijlocul dintre talere, 
limba eintnrului n:i se m.il lea
gănă indii ind la mi docul l)i î- 
țehir echilibrul stabil.
• Spor! ll nu i'sle mi olițe- I

Echipa „Salvamont" Petroșani 
a ajuns astfel să funcționeze în 
condiții de neaccepiat. In plus, 
această formație nu beneficia
ză de nici un sprijin din partea 
Primăriei Petroșani, nefiind cu
prinsă in bugetul de chcl'.nieli.

In mod formal, echipa Salva- 
mont Lenef.ciază de un anumit 
mod de organizare, fiind cuprin

Rezultatele tehnice ale Concursului
național „SALVAMONT”

Reluăm reportajul din ziarul 
de ieri, referitor la Raliul Sal
vamont, precizind echipajele ciș- 
tigătoare.

Pe cele două locuri 
I ale clasamentului s-au 
clasat echipajele salvamontiști- 
lor din Lupeni, respectiv echi
pajul format din Gheorghe Bucur 
și Edmund Iosa (66,52 sec) și 
echipajul format din Beniamin 
Cioantă și Ioan Malagean (68,88 
sec). Locul II în clasament a 
revenit echipajului petroșăncan, 
format din Dumitru Birlida și 
Aristică Popescu (73,95 scc), ală

„Nici să
(Urmare din pagina I)

dc porc ce se vindeau la preț de 
salam de vară.

In unitatea 20 Măcelărie SG 
Decebal SA s-a putut • vedea 
„carne cu termen de garanție 
depășit, cu miros înțepător, cu 
suprafața lipicioasă".

La SC Hermina SRL s-a găsit 
„salam fără certificat de calita
te, neetichetat, termen de garan
ție depășit".

In Unitatea 120 Alimentara 
SC Straja SA a fost găsită mar
fă cu termen de garanție depă
șit; salam, crcnvurști, pastă de 
carne cu ficat, clrnați. In spați

•Siîptămina trecută a fost și o 
săptamiriă a folclorului, inițiati
va aducerii pe scenele Văii a 
cintecului popular aparține ce- 
lor două așezăminte dc cultură 
din Petrila. Este vorba de clu
burile sindicatelor. Primul din
tre turnee a fost realizat de 
clubul minerilor de la EM Pe- 
trtla. Atît în sala de festivități 
a minei Petrila, cît și în sălile 
de spectacol din toate localită
țile Văii Jiului, Maria Ciobanu, 
Gheorghe Turda și celelalte ve
dete ale cintecului nostru, a- 
companiate de orchestra de mu
zică populară a clubului din Pe- 
tril.i dirijată de Gcorge Cîlțca,

să în Federația Română Turism 
Salvamont, Speologie. Dar Fe
derația, la rindul ei, nu i-a a- 
cordat, cel puțin pînă in prezent, 
nici un sprijin. Pentru a ne face 
o imagine asupra indiferenței 
și dezinteresului de care dă do
vadă FRTSS, este suficient să
menționăm că de mai bine de
doi ani scrisorile oficiale se
trimit pe adresa d.lui Anton
Bacu. în loc de primărie sau 
echipa Salvamont Petroșani. Or,
dl. Bacu nu se mai află de trei 
ani la conducerea formației Sal
vamont Petroșani I

In prezent, echipa inimoșilor 
salvatori montani, neavînd un 
mijloc de transport sau cel pu- 
țm niște refugii în zonele sale 
de acțiune din masivele Paring 
și Șurianu, este pusă în situația 
de a renunța la activitatea sa. în 
decursul anilor s-a uzat conside
rabil și echipamentul din dota
rea echipei, echipament care 
înlesnește intervenția operativă 
pentru salvare în zone cu spe. 
cific montan.

Nu sînt fonduri care să aco
pere cheltuielile pentru medi
camente, accesorii sanitare și 
transport.

Allindu-se intr-o atare situație de 
disperare, echipa s-a hotărit să 
recurgă la mijloace extreme 
de protest. La adunarea genera
lă din 15 februarie a.c., salva- 
monti.știi au adoptat hotărîrea 
de a eșalona pe cîteva zile ac

turi de echipajul din Sâcele 
(79,75 scc). Pe locurile 111 s-au 
clasat salvamontiști din centre 
cu renume: Predeal, Bor?a, Cluj, 
Sibiu.Negoiu, Gorj, Piatra Neamț. 
In ceea ce privește salvamontiș- 
tii Petroșaniului au maj ocupat 
un loc VI — Aurel Costache și 
Constantin Popa — și un loc 
VIII — Sigfried Bota și Ștefan 
Tomuș. Din păcate echipajul 
format din Ioan Sin și Al. Acs 
s-a descalificat.

Felicitări, deci, ciștigătorilor, 
felicitări tuturor participanți- 
lor, felicitări organizatorilor și 
gazdelor pentru reușita concur
sului. Raliul, s-a încheiat cu o 

bem nu mai avem voie î“
ile frigorifice, untul era depozi
tat alături de mațe dc porc să
rate și de preparate din carne.

Echipa dc control a văzut toa
te acestea. Cei controlați au vă
zut amenzi. Pînă cind noi, con
sumatorii, vom deveni mai a- 
tenți și selectivi cu marfa, pe 
care.o cumpărăm, multă hirtie 
se va mai consuma pentru pro
cese verbale și pentru amenzi 1 
In acest domeniu, puterea noas
tră, a clienților, este mai mare 
ca a tuturor comisiilor de con
trol din lume. Asta pentru că, 
la urma urmei, noi sîntem cei 
dc pe urma cărora trăiește „co- 
mersantul".

au fost primite cu căldură și 
vii aplauze. Timp de trei zile,

Folclor
autentic

cît a durat turneul (11 -IG fe
bruarie), am ascultat numai mu
zică dc calitate. 

țiuni de protest menite să sen
sibilizeze tactoiii de decizie care 
pot să acorde sprijin. O primă 
acțiune de acest gen s-a derulat 
în 19—22 februarie, cu prilejul 
Raliului Național al echipelor 
„Salvamont", care a avut loc pe 
pîrtiile din masivul Straja Lu 
peni.

Echipa din Petroșani solicită 
un dialog direct cu Primăria din 
Petroșani, Federația Română 
Speologie.Salvamont, Prefectu
ra județului Hunedoara și cu Di
recția Sanitară județeană, în 
vederea soluționării probleme
lor cu care se confruntă. In caz 
contrar, începînd cu 24 februa
rie a.c., formația Salvamont Pe
troșani va declara o „grevă ge
nerală" și se consideră absolvită 
de orice responsabilitate pentru 
eventualele accidente și efecte 
ale unor calamități naturale din 
zona de deservire arondată ofi
cial.

Interpelat în legătură cu a- 
ceastă acțiune disperată, dl. pri
mar Gheorghe Stoicuța și-a ex
primat regretul că n-a fost con
tactat pînă în prezent de mem
brii echipei Salvamont Petro
șani, precum și întreaga sa dis
ponibilitate pentru dialog. Mem
brii echipei Salvamont sînt in
vitați să vină la primărie ori- 
cînd.

Viorel STRĂUȚ

frumoasă festivitate, in cadrul 
căreia s-au acordat premii tutu
ror echipajelor care s-au clasat 
pe primele trei locuri. Totul s-ar 
ii terminat cu bine dacă ar fi 
lipsit un mic incident, provocat 
în finalul festivității de echipa 
din Petroșani, aflată în grevă ja
poneză în semn de protest, la 
adresa FRTSS și a organelor lo
cale pentru lipsa de sprijin și 
înțelegere față de activitatea 
salvamont.

A fost un protest justificat, al 
cărui temei îl înțelegem pe de
plin.

Ioan IJUBEK

Fină cind majoritatea va gîndi 
așa, va mai trece puțin timp. 
Dumneavoastră, domnii din fața 
barăcii de lingă CAP Vulcan, 
fiți liniștiți: nimeni nu poate 
să vă interzică să beți ! Dar e 
musai să înțelegeți că nu puteți 
îngurgita oriunde și orice. Și, 
chiar dacă pe dv. nu vă intere
sează, cineva este plătit de meni, 
brii societății ca să aveți asi
gurate servicii de calitate. Nu 
trebuie să fiți supurați pe a-
cești oameni 1 In loc să vă cion- 
dăniți cu ci, atunci cind trec pe 
lingă dv., mai bine spuneți-lc 
voioși: „Sănătate !“.

Cel de-al doilea turneu, cu 
Vela Biri.ș .și Nicolae Furdui Ian- 
cu in prim plan ș! cu formația 
„Crai nou" din Alba lulia pe 
scenă a lost organizat sub egida 
clubului minerilor de la Lonca. 
In zilele de 17, 18 și 19 februa
rie de la Lonca la Uricani vi
brantele cîntecr românești clin 
Zona moților „au ridicat sălile*  
in picioare". Semn ctî aici, la 
noi, sini oameni dornici de cin 
tec, de frumos, lată că și In cul
tură se ni ii I ice cîtc ceva. Siî 
fie aceste manifeștări semne ale 
redresării vieții culturale 7 Da, 
Do.nnnc i
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Victorie Fa Cra?ov3
Oltcit Craiova — Jiul Petro.ani 2—3 (—11, 11. 13, —9, 10).

Corjescu, Filiche, Pctrovan, Chitic, Lazăr, Karpinecz. Acesta a 
> fost sextetul care a îngenunchiat formația olteană, după ce cu o 

saptămină in urmă pierdea acasă în fața Matricom-ului. Dușul 
rece survenit la primul pas al returului se pare că a trezit echipa 

Ila realitate ?• mobilizarea pentru victorie a fost totală. Oaspetele 
au ciștigat primul set. au fost egalat'’, au condus din nou, din 
nou egal, dar din acest moment galopul dc sănătate a Jiului nu 
a mai putut fi oprit, echipa adjudecindu-.și ultimul set, încheind 
partida în forță, cu o victorie care pentru mulți era nescontată.

Duminică, Jiu] — Olimpia Oradea sau prima victorie acasă.

BOXMinerul Dîlja
• După 6 luni antrenorul Teo

dor Berințan, fost pugilist la 
Petrila, fost antrenor la Reșița, 
actualmente conducătorul miș
cării sportive de la Minerul Dîl
ja, trimite la podea, prin Ma- 
rlus Buleac, categoria 81 kg, tot 
ce a întilnit în cale și ajunge cu 
elevul său în finala pe țară.
• In gala de la Alba lulia, 

8—12 februarie, cu participarea 
a 20 de județe — contînd pentru 
Cupa României, ceilalți sportivi, 
Matei Ion, Iacob Dorin, Matei 
Emilian, au luptat admirabil, 
pierzind doar în tururile III—IV, 
în fața mai experimentalilor bo
xeri de la Rapid București, FC- 
Ploiești, FC Brașov, ca să amin
tim doar cîteva centre dc tradi
ție.
• Speranțele AS Minerul Dîl

ja se numesc deocamdată: semi
greul Marius Buleac, cat. 81 kg, 
scmiu.șorul Emilian Matei, cat. 
60 kg, Iacob Dorin, cat. 57 kg 
— pană, Pop Daniel, Hunyadi 
Florin, Roman Sergiu.
• Dar nici ceilalți inițiați re

cent in tainele boxului nu sînt 
de... neocolit, pentru începători.
• Antrenamentele, la aceas

tă secție, se desfășoară la sta
dionul Jiu], după amiază, înec-

FOTBAL
Cronica meciurilor amicale

Minerul Lupeni — Paringul Lom a 3—2 Au m.itcat pentru 
gazde Krautil, Branețiu și Patriciii.

• Minerul Lupeni — Minerul Barbulenj 5—0- Au marcat 
Krautil (3), Păuna și Varga.

• Minerul Lupeni — Minerul Barbiîtcni 8—2. Au marcat 
pentru divizionara B Krăutil (3), Păuna (2), \ arga (1), Bruni iu 
(1), Șerb (1).

M Victoria Câlan — AS ParoșCtu 1—0.
• Minerul Motru — AS Paro.șcni 2—1 (0-1). Pentru oaspeți 

a marcat Constantinescu, min. 80, după care gazdele au înscris 
de 2 ori.

• Minerul Motru — Minerul Uricani 1—4. Pentru oaspeți 
au marcat Ceacusta, Pricopi, Dulcii, Marinescu. Intr-un alt joc 
școală, în care nu s-a ținut cont de scor, oprindu-sc dc mai multe 
ori fazele, Minerul a întîlnit pe Paringul Lonea, antrenorii puțind 
să ruleze, pe posturi, toți jucătorii.

• Victoria Călan — Minerul Vulcan 2—2. Au înscris pentru 
Minerul Topor și Giurgi.

• Minerul Motru — Minerul Vulcan 5—a. Golurile echipei 
lui Iabardi aii fost marcate de Topor (3), Boko (1) și Branețiu (1).

• Minerul Aninoasa a beneficiat de un necesar cantonament 
la cabana Jieț, intrînd in acc.dstă săptâmînâ în focul jocurilor 
dc verificare.

Valențele sportului

se pregătește
pind cu orele 16, și colaborarea 
intre cele două cluburi merită 
apreciată.

Asociația este sprijinită dc 
conducerea EM Dîlja, dl. ing. 
Schreter Carol, sindicatul liber- 
președinte Sav Traian, Niță Va- 
sile, președintele secției de box, 
de șefii sectoarelor II—III—VIII, 
precum și dc Liga sindicatelor 
miniere.

* Joi la Sadu, In triunghiula
rul Metai il Sadu, Minerul Dilja, 
Minerul Kovinari, elevii antre
norului Berințan au făcut încă 
o demonstrație a forței . tactice 
și tehnice, impunîndu.se net în 
fața partenerilor.

Sorași Ianoș a ciștigat la punc
te în fața lui Ciocan Marius (M. 
Sadu). Hnyadi Florin a ciștigat 
la puncte în fața lui Viorel Bum- 
bca (M. Rovinari), Pop Danie) 
a ciștigat la puncte în fața lui 
Laurențiu Emancipatu (M. Sa
du), Marius Buleac a ciștigat la 
puncte în fața lui Emil Mandrea 
(M. Rovinari). Emilian Matei a 
ciștigat la puncte în fața lui Ioan 
Cimpu (M. Sadu), Dan Mihai 
meci nul cu Ionel Crăciun (M. 
Sadu), Iacob Dorin, cîștigă în 
fața lui Daniel Cinnlea (M. Sadu).

de lux și nici vreo activitate 
pentru trindavi, ci o compensa
re trupească pentru munca in
telectuală.
ț Prin mușchi ești neobosit. 

Prin spirit ești de neînvins.
Pentru a dobîndi victorii 

in viață e nevoie de forțe ade
vărate. dc forțe practice, care 
nu pot fi obținute dccît prin e- 
xerciții. în aer liber, prin spor
turile atletice care călesc corpul, 
care călesc sufletul.
• Prieten sau dușman: cu

propriul Iau corp nu poți ti ăi 
intr-o stare de indiferența.
• Activitatea corpului inlcs- 

iirgi activitatea spiritului.

11

impun%25c3%25aendu.se


PlIBblGITATR MIERCURI, 21 FEBRUARIE 1993

ANIVERSARI

1
TOATE florile și t atc bucuriile din lume pentru Ancuța Ti- i 
a C ■ obea cu ocazi împlinirii celui de-al treilea anișor. lJin . 

n-i. a tatălui care o a< ră. (1177) 1
\ MAf bucurii și sănătate pentru Anca Timeea Co.șobca cu

1 1 de naștere din partea bunicii Terezia. (1177)
iltU cea mai iubită veri.șoaru Izabella Rad „La mulți ani!" 
a împlinirii frumoasei virste de 19 ani. Cu toată dragos- 
la și Simona. (1184)

1 MPULUI nostru Sinii Lihoacă. la aniversarea zilei de 
ii dorim multă sănătate, bucurii și „La mulți ani l“. Te

i. 'o.ia Lu.ica și fetițele Andreea și Simona. (1185)
VINZARI

VlND frici Ier, mobilă bucătărie, dormitor, mochete și televi
zor . ii >r. Petroșani, 'nton Pann, nr. 30. (1174)

VlND Dacia br. preț convenabil, telefon 005/440736, sau, 
■ ■ ora 16, telefon . 269. (1160)
VlND video playej Tunai. Telefon 544392, între orele 12—21. 

(1168)
VlND mobilă svfr’ ude, Fiat 1300 și piese schimb. Petro

șani. Gh. Barițiu, 24. (U"9)
VlND televizor colo;, preț convenabil. Petroșani, Radu Șapcă, 

nr. 50. (1152)

Societatea Comercială 
„Agroccm” S A. Petroșani 

str. 1 Decembrie nr. 90, telefon 093/512112,

Oferă spre închiriere, prin licitație publică deschisă 
cu strigare, spațiul comercial in suprafață dc G1 mp din 
str. Păcii nr. 1, pentru perioada dc 2 luni.

Li.ituția va avea loc în data de 15 martie 1993, ora 
9, la sediul societății.

Pentru a participa la licitație ofcrlanții vor achita la 
casieria societății, cu trei zile înainte de ținerea licitației, 
suma de 5000 lei ca taxă de participare.

Relațiile plivind închirierea spațiului se pot obține la 
Secretariatul societății.

I niversJatea Tehnică 
Petroșani

ORGANIZEAZĂ concurs

pentru ocuparea următoarelor posturi:
IN DATA DE 10 MAR I IE 1993 :
— un post contabil (contabilitate generală) — 11/1 ;
— un post tehnician electromecanic (cunoștințe infor

matică) — 11'2;
IN DATA DE 12 MARTIE 1993:
— trei posturi electrician — fWl și V/3;
■— un post lăcătuș mecanic — Catedra Mașini Miniere 

IF1;
— un post timplar — V/l;
— un post tinichigiu V/l.
Condițiile de încadrare și salarizare sînt conform le

gislației in Vigoarc.
Dosarele de înscriere se depun la Biroul personal al 

VFP pina la data dc 8 marți? 1993 inclusiv.

K A G C L 
Petroșani — Aninoasa

ORC. 1N1ZEAZ 1
in data de 15 martie 1993, ora 10, la sediul Regiei 

din Petroșani, strada Mihai Eminescu nr. 15—17, iu baza 
II.G. 1228/ 1990, 1 10/1991, 27*/1992

SINTEftI îndurerați profund dc decesul bunei noastre colege

IVASC IUC MAC RINA (I)ORDE \)

Adr. im condoleanțe sincere familiei îndoliate. Colegii dc 
l'ccu. (1178).

COMEMORARE

SE ÎMPLINESC 3 ani de cind ne-a pară.it pentru totdeauna 
mama, soacra, bum.-a și străbunica

RACZEK JRINA
Amintire veșnică, Fitil, nora, nepotul și slninepoții. (1189).

LICII’AȚh; DIRE.CIA PUBLICA CU STRIGARE 
pentru inthmere spații in Petroșani, str. Independenței, 
bloc 2 (fosta Policlinică cu plată), cu destinația dc cabi
nete medicale private.

, Relații suplimentare, precum și documentația, se pot 
obține la sediul Regiei.

CUMPĂR sau. preiau contract apartamenjt 2—3 sau 4 camera 
în Petrila sau Petroșani. Relații, la sediul „Impact Electronic" Pe
trila, 8 Martie, bloc 39/14. Telefon 550456; 550106. (979)

VÎND video player AKAf, cu microfon, sigilat. Telefon 544663. 
(1181)

VlND garsonieră Petroșani, zonă centrală (parter). Telefon 
544900. (1180)

VÎND aparat proiecție Rycb 8 mm, aparat filmat 8 mm 
„Quarz“ nou, casete. Telefon: dimineața 545261, după masă 545328. 
(1099)

SOCIETATE Comercială vinde ARO Diesel, orice tip. Infor
mații: telefon 543009, zilnic între 15—20. (1188)

VlND video recorder AKAI, model VS-425 EDG, telecomandă, 
facilități: digital Trackting control; Quick start; interactive mo
nitor SISTEM: Ncxt Function Memory; index search; display | 
bi-standard (OIRT—CCIR) .și televizor Philips — 66 cm, frigider 
Fram 70. Petroșani, Republicii 101/58. (1194)

VlND chioșc mctalio demontabil, amenajat cu dimensiunile 
de 5x2,5.m. Relații: Petroșani (Piață), str, Nicolae Bălcescu, bloo 
5/26, după ora 18. Telefon 543406.

DIVERSE

SOCIETA'J’EA Comercială Vest Servicii SRL Petroșani orga
nizează concurs în data de 25 februarie 1993, pentru. ocuparea 
următoarelor posturi: 3 operatoare produse clcrosodice, o labo
rantă, un lăcătuș sculer-matrițer. Informații suplimentare la tele
fon 545644. (1176)

ASOCIAȚIA familială TĂVI, str. 1 Decembrie, 115, își începe 
activitatea pe 1 martie 1993, cu profil de pizzărie-cofctărie pățise-: 
rie, în baza autorizației nr. 5976/11 noiembrie 1991. (1190)

FAMILIA mulțumește domnului procuror Medeanu, domnu. 
lui maior Badcscu și echipei de criminalistică a Poliției Petro
șani, pentru operativitatea dovedită în rezolvarea cazului Ilionl 
Dorel. (1192)

închirieri

CAL T pentru închiriere sau cumpărare garsonieră în Vulcan. 
Tel' fon 570863. (1182)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I Petroșani, zonă centrală, cu 
apartament similar. Relații suplimentare la telefon 543106, după 
ora 16.

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială „Cerbul dc Aur" Petrila, str. Re
publicii nr. 27, angajează brutar, contabil .și formație de muzică. 
Informații: între orele 11—14. (1163)

SOCIETATEA Comercială „Toma COM“ SRL Petrila anga
jează urgent vînzâtoare ambulantă. Relații : la sediul din cartierul 
8 Martie, bloc 3/11, zilnic, intre orele 14—16. (1186)

TIERDERI

PIERDUT chei Oltcit, găsitorul este rugat să le aducă la 
poarta „Zori noi“. (1179)

PIERDUT- legitimație de serviciu pe numele Toderașcu Dănuț, 
eliberata de EM Livczeni. O declar nulă. (1170)

PIERDUT certificat absolvire 10 clase pe numele Kifor I.ilian, 
eliberat de Școala generală nr. 2 Uricani. îl declar nul. (1193)

DECES!

EXTERNE
© O delegație parlamentară 

română, condusă de dl. Adrian 
Năstase, președintele Camerei 
Deputaților din Parlamentul 
României, a pleeaf ieri la Istani 
bul pentru a participa la reu
niunea parlamentară a țărilor 
din bazinul Mării Negre.

La reuniune participă .șl pre-, 
ședințele Parlamentului Moldo
vei, dl. Petru Lucinschi, care 
în drum spre Istanbul a făcut 
o scurtă escală la București.

® Președintele bosniao Alias 
Izebergovici a ordonat la sfîr.și- 
tul săptămînii trecute, încetarea 
unilaterală a focului. Motivația 
acestui ordin a constituit-o re
luarea convoaielor umanitare 
către populația aflată în sufe
rință, nevoită să fie întrerupte 
din cauza tenacității luptelor, 
dintre părțile aflate în conflict,

® In Ucraina a început cu 
intensitate acțiunea de privati
zare a întreprinderilor mici și 
mijlocii ca o măsură de genera
lizare a privatizării. Metoda nu-i 
nici MEBO, nici la fel ca a noas
tră, semn că statul ucrainean 
este mai puțin zgîrclt decît ’al 
nostru, care deocamdată ne ofe
ră doar teorii.

FAMILIILE Spoială și Fclyko, anunță cu durere încetarea din 
viață a bunului lor soț, tată și bunic

FETYKO GHEORGIIE (51 ani)

Nu-i vom uita niciodată, 
liimorinintarea, joi, ora 11, din C'impa, G2. (1195).

SOȚUL Ghiță, coinii I’clrică și Diana, părinții — familia Dor. 
dea mulțumesc pc aceasta cale tuturor celor care au fost alături de 
ei in clipele grele de trecerea in veșnicie a celei care a fost deose
bită soție, mamă și fiică

IVASC IUC MACRINA

Nu o vom uila niciodată. (1183).

Regretăm destinul tragic pe care l-a avut

IVASC1UC MACRINA

Dumnezeu s_o odihnească în pace, să-l ocrotească copiii și 
ă dea tărie familiei sale în aceste momente grele, familia Bralu 

Cornel. (1178).

@ Fostul lider de la Kremlin, 
Mihail Gorbaciov, artizanul des
trămării imperiului sovietic ți 
al socialismului est-european a 
fost inculpat de un tribunal al 
poporului, constituit din cadra 
de specialitate ale fostului 
PCUS. In ședința instanței, des
fășurată fără prezența inculpa- 
luiui, Care a declarat că nu ia 
în scamă un astfel de tribunal, 
Gorbaciov a fost acuzat de inal-i 
tă trădare a statului sovietic.

Principalii autori ai puciu
lui din 19 august 1991 de la 
Moscova urmează să compară 
în fața tribunalului în luna a- 
prilic a acestui an. Acuzația 
principală — înaltă trădare de 
țară.
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® Uniunea populară rusă, for

mală din aripa considerată con
servatoare a Parlamentului Ru- 

. siei și condusă de Ruslan Hasbu- 
latov și-a • intensificat atacuiila 
la adresa președintelui Elțîn, 
acuzîndu-1 dc repetate încălcări 
ale Constituției, vină pentru 
care poate Ii demis din funcție. 
De altfel, potrivit ultimelor de-, 
clarații acest lucru nu este ex
clus, la viitorul Congres al De
putaților Poporului ce va avea 
loc luna viitoare și în care se 
va încerca renunțarea-la refe
rendumul asupra Constituției.

® Președintele Clinton al SUA 
a reușit se pare să convingă pe 
americani că deficitul uugetar 
al Guvernului nu poate fi aco
perit decît pe scama creșterii 
impozitelor. Șă sperăm că Gu
vernul Văcăroiu nu va ajunge 
la aceeași concluzie, deși ne 
pajte în acest an TVA-ul său...

® Președintele turc Turgut 
Oczal s-a reîntors in țară după 
turneul său balcanic in care a 
fost inclusă și Macedonia, noua 
republică, nerccunoscută încă 
de Comunitatea internaționala, 
după desprinderea din Federa
ția Iugoslavă. Vehemența pre-. 
ședintclui turc privind implica
rea Turciei In conflictul din Bos- 
nia-IIorțegovina creează mai 
mult motive de îngrijorare decît 
de liniște, deoarece acesta nu s-a 
sfiit să afișeze un mare subiec
tivism pentru musulmanii săi.

O în ciuda protestelor vehe
mente ale președinției și Par
lamentului Moldovei, manevre
le militare preconizate de Arma
ta a XIV-i rusă, staționată în 
Transn istria, nu vor fi amînate.
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