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Luna februarie s-a încheiat cu plus „Comerțul este oglinda crizei economice"
■ După multe luni, barometrul 

producției de cărbune pe Valea Jiu
lui indică un fapt deosebit: pe luna 
februarie producția programată ia 
producția netă extrasă a fost supe
rioară nivelului programat cu 21 932 
tone ■ Față de prima lună a anu
lui, producția din februarie a fost 
mai mare cu 34 000 tone ■ O cifră 
tot semnificativă : în acest februarie 
s-a realizat 
mare
66 000

dccît 
tone

ea producție netă mai 
în februarie 1992 cu 
de cărbune

CzO

multeDupă 
rie: unitățile 
Jiului au reușit în februarie 1993 
să exttagă o producție netă de 
21032 tone peste prevederile pro
gramate, Cu trei excepții, minele 
Livezeni, Bărbăteni și Cimpu lui 
Ncag. toate exploatările din ba
zin și-au încheiat luna cu plus.

CE A STAT LA TEMELIA 
REVIRIMENTULUI? Nu altceva 
dccît fap’ul că s-a lucrat mai 
serios, mai bine, ne precizează 
dl. jng. FMILIAN NEAGOE, șeful 
serviciului producție din RAH. 
Și februarie a avut, ca și luna 
ianuarie, același număr de zile 
lucrătoare. Dacă producția a 

fost, totuși, superioară, aceasta 
se explică prin creșterea produc

luni, așadar, bucu- 
minicre din Valea

Și-au
tivității muncii. In luna

menținut ritmu>ile de extracție mi
nele Paroșeni, Valea de Brazi și U- 
ricani, iar minele Lonea, Dilja, Ani
noasa și Vulcan au înregistrat creș
teri semnificative față de luna pre
cedentă ■ La baza revirimentului i 
creșterea productivității muncii H 
La calitate nici o ameliorare EI Pe 
luna martie, toate exploatările dis
pun de linie de front, deci de condi
ții pentru realizarea producției pro
gramate.

februarie, 
productivitatea muncii în aba
tajele exploatărilor miniere a 
fost de 5,740 tone/post față de 
5,55 tone/post în ianuarie, iar 
media productivității pe exploa
tări a fost de 0,917 tone/post 
față de 0,85 tone/post în ianua
rie. Ne apropiem de media de 
o tonă pe post, ceea ce, în noile 
condiții și, mai ales, în fața 
noilor cerințe, nici nu înseamnă 
foarte mult. îmbunătățirea indi
catorilor de productivitate ca șl 
producția netă denotă încă un 
fapt: se înregistrează progrese 
în ceea ce privește starea disci
plinară în rîr ’ul colectivelor mi
niere. In februarie s-au înregis
trat cu 100 mai puține absențe

I*

nemotivate decit in luna ianuarie. 
Mai rău e că se mențin tot ri
dicate celelalte absențe, mai ales 
foile de boală — 1754 om/zi în 
ianuarie și 1763 om/zi in februa
rie. Deci, îmbunătățirea prezen
ței la lucru rămînc, în continua
re, o mare rezervă pentru pla
sarea optimă a fronturilor de lu
cru, a redresării producției. In 
ceea ce privește productivitatea 

muncii, indicatorii cei mai buni 
s-au obținut la Valea de Brazi, 
Paroșeni, Petrila Sud, Lonea, Pe- 
trila și Lupeni, iar mai slabe la 
Livezeni, Dilja, Aninoasa și Vul
can. La creșterile productivității, 
o contribuție însemnată a avut 
sporirea vitezelor de avansare în 
abatajele mecanizate, dintre care 
remarcabile sînt cele din panoul 

loan DUBEK

Cu o suprafață de 8500 metri pătrați, magazinul „Jiul” din 
Petroșani este unul din primele 8—9 din țară ca mărime. In 
momentul dării sale în folosință era cel mai mare din Transilva
nia. Nu știm care este situația actuală, însă, ca suprafață de raf
turi goale, poate concura sigur pentru un loc fruntaș intr-un top 
în domeniu. Pentru a înțelege această (trista) performanță, 
stat de vorbă cu dl Alexandru 
„JIUL” lată ce.am aflat:
LA ,,.JIUL‘, 
PUTEREA DE CUMPĂRARE 

SEAMANA (A) SĂRĂCIE
• Aq fost multe observații 

privind aprovizionarea bună a 
celorlalte magazine universale, 
din apropiere, de exemplu, „Ul- 
pia“ din Deva ■ O explicație ar 
fi că acolo, puterea de cumpă
rare este mult mai mică. De aici 
vine iluzia de bogăție. • Chiar 
dacă ne aprovizionăm, aici pu
terea de cumpărare e de 7—8 ori 
mai mare și nu facem față

am
GORESZ, șeful Complexului

Nici cererii, nici vitezei de ru
lare. • De exemplu, ca să vedeți 
ce volum de marfă desfacem, vă 
spun că in luna decembrie ’92, 
am vindut in valoare de 100 mi
lioane lei. • Toată lumea care 
lucrează în comerț știe cum se 
încheie astăzi contracte: pe bază 
de „obraz“ și de... „cheș“. • Ideal

Paul NICULESCU 
Vali LOCOTA

Primăvară liberală
(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3_a)

Apa potabila ALARMA DE GRADUL ZERO

Orice s-nr spune, primăvara 
1993 a început sub semnul libe
ralilor. Cu temperaturi scăzute 
in țară, cu nopți încă geroase și 
zile prea timid încălzite față de 
alți ani. Dar și cu „temperaturi” 
ridicate in sălile unor întruniri 
politice de prim rang. Contraste 
de acest gen s-au înregistrat sîm- 
bată și duminică la Brașov unde 
•s-a consumat al doilea eveniment 
liberal al lunii februarie.

Primul a constat din unificarea 
celor trei formațiuni aflate de 
mult timp in căutarea unui 
numitor comun: PNL-AT, PNL- 
CD și Grupul pentru reformă 
desprins din PNL. Partidul li
beral care a rezultat are o struc
tură oarecum tinără, c(,ea ce-i 
conferă reale șanse pentru viitor 
dată fiind evoluția în creștere a 
orientărilor liberale în rîndul ti
nerei generații. Al doilea eveni
ment a dus la unificarea PNL 
și NPL sub sigla partidului cu 
tradiție istorică. Răspunzînd unul 
principiu valabil și în politică 
— unde-s doj puterea crește — 
s-a cristalizat o grupare omoge
nă și mai puternică, care, chiar 
dacă nu va fi chemată să con
ducă țara, cum s-a afirmat prea 
In grabă și cu aplomb, va avea 
un cuvînt de spus la constituirea 
viitoarelor echipe guvernamentale.

Stingheră și uitată la margine 
de sat a rămas Uniunea Liberală 
Brătianu din partea căreia nu a 
fost lansată nici o dorință de

în pag. a 2-a :
■

CUM SINT VAZUȚI
■

TILIIARIl PRIN VIZORUL...;
LEGII 

afiliere la orientările celorlalte 
formațTuni. Este Uniunea care 
nu se unește, răminînd credin
cioasă solitarului ei creator...

La Brașov a fost afirmată des
tul de explicit de către noul li
der al PNL, Mircea lonescu Quin- 
tus, dorința de unificare a în
tregii mișcări liberale. Probabil 
că în ideea acestei mari uniri a 
fost avansată și opinia cu privi
re la conducerea țării intr-un vi
itor încă neprecizat. Dacă ideea 
va prinde contur, mișcarea libe
rală — minus ULB — se va 
grupa in jurul liderului ales în 
aceste zile la Brașov, cel mai 
credibil, singurul căruia expe. 
riența politica nu-i es'e contes
tată nici de adversarii din pro
priul partid, nici de cei din afa
ra lui.

Așadar, primăvara a Început 
sub semnul unificărilor. Dorința 
de unitate este replica înlîrziata 
la dezbinarea care a dominat 
pină în prezent scena politică 
românească. Nu sîntem adepții 
unanimității de altădată dar, nici 
cy prea multe aripi, sau ramuri, 
nu putem ajunge prea departe. 
De pildă, în Europa unde, în ță. 
rile cu îndelungate tradiții de
mocratice, confruntările politice 

nu au creat nicicind atîtza con
fuzii in rîndul electoratului cum 
au fost create ia noi in acești ani 
de tr. oniric postrevoluționară.

Ion MUSTAȚA

Ai|MnțMn_ in MtMORIAM
Duminică, 7 martie, ora 10, va 

avea loc a doua ediție a memo. 
rialului alpinistic Atomi, Băltă- 
rețu, Nagy, Rizca — cei patru 
tineri alpiniști pctrilcni dispăruți 
cu 6 ani în urmă intr-o avalanșă 
din Retezat. Memorialul va avea 
loc in zona complexului turistic

Rezerva se
Pericolul întreruperii alimen

tării cu apă potabilă din sursa 
de la Valea de Pești se nun ține. 
Pornind de la acest fapt îngri
jorător, Primăria din Petroșani a 
organizat o intlJnire a reprezen
tanților unor factori de decizie 
pentru stabilirea măsurilor de 
urgență. La intilnire au pârtie - 
pat dl. primar Gheorghe Stoicuța, 
dl. ing. Cornel Burice, din partea 
Consiliului județean Hunedoara, 

precum și iepiezentanți din partea 
Regiei Apelor Româ
ne, Regiei Autonome pentru 
Huilă, lutrucît inii mrea a avat 
ca subiect o problemă de larg 
interes public, menționăm eîtcva 
constatai i.

In barajul de acumulare Valea 
de Pești nivelul apei a atins cota 
805. Aceasta înseamnă că rezer
va nu reprezintă decit o treime 
din capacitatea totală de acumu
lare, care este de 4,5 milioane 
m.c., atunej cind barajul e plin. 
Sorbul prin care se scurge apa 
spre consumatori nu poate 
cobori sub cota 792,5. Zupada 
care a căzut în ultimele două 
săptumini nu a adus un aport 
însemnat la acumularea de apă 
Nivelul tinde să scadă datorită 
înghețului și consumului de apă 
mai marc dccît ritmul de acumu
lare din sursele de captare. In 
condițiile actualelor restricții im-

Groapa Seacă (ia km li) pe l)N i 
Petroșani — Voiii'-asa) și \ i 
consta intr-o tură de creastă cu 
dificultate redusa, accesibilii tu t 
turor drumeților. Participanților ) 
li se vor acorda diplome, premii 
in bani și 2 cupe de cristal. (I.D.) I

apropie de nivelul critic
puse consumatorilor. calculul 
specialiștilor estimează că nive
lul critic poate fi atins in urmă
toarele 18 zile dacă nu se pro
duce dezghețul și nu vor mai 
exista precipitații. Primăvara a 
venit. Dar alarma de gradul zero 
se menține. O firava speranță 
ar fi cantonată în proverbiala 
instabilitate a zilelor Babelor din 
prima decadă a lunii martie...

Pentru a preîntîmpina o even
tuală întrerupere a alimentării 

care nu poate fi exclusă, dinlr-un 
elementar spirit de previziune, 
se face un apei la consumatori, 
în primul rinei este voi ba de 

r/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,./ ■

Societatea Comercială 
Muitistar- irnpex SUL 

Lupeni
v imlc cil gros

prin depozitul din slr. \ îsco/ei nr. I (ui iminta \ isco/.a 
î.upemj, următoarele produse import, cu adtios comer
cial 0.

— vod<â TIGI.R
— vodcă RASS1JA
— whislc.v S aud i’
— whisky illianis Mord>
— conserve carne porc
— pateu
Toate produsele sint import L
Relații și livrări, in liecare zi, rm.ic.iv simbâla, intre 

orele f 18, la sediul depozitului sau la biroul desfacere, 
situat in str. Vistozei, bloc 2.\, sc. II, cluj IV, ap. 28. (1312)

mâini consumatori, cum sint ex. 
ploatarile miniere din avalul 
barajului Valea de Pești, TEL.4 
Lupeni și Termocentrala Paro
șeni, care folosesc apa potabilă 
in scopuri industriale. Unele ex
ploatări miniere dispun de surse 
proprii de alimentare cu apă și 
există mult loc pentru mai bine 
in ceea ce privește gospodărirea 
apei potabile. In situația extre
ma, a atingerii cotei critice, in 
nici un caz nu vor fi sacrificate

Viorcl STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2 a)
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Cum sunt văzuti tîiharn 
prin vSzoruL^ Legii

D Vec liul dicton latin „lira lex. sed lex“, maj actual ca
oricînd

Cazul vi l-am mai relatat. 
Arum va 1 c"_n'am urmarea. 
Totu-i, se impune un rcinember.

lnlr-o zi a ai.ului trecut, D. 
Gn., ilin Vulcan, vine la piața 
din I’.troșani. După cc-și cum
pără ceea cc-i trebuia, intră la
linia cu autoscrs irc sa bea o 
bere. La mas.i vecina se aflau
Moldovan Toan, Farkaș Constan
tin și Maldovan Ana, toți din
Petroșani. La un moment dat. 

femeia începe 5n-i fa. a ochi du.ci 
lui D. Gh. Acesta se trage mai 
aproape, adică la masa celor 
trei. B'iuta continuă. Ana începe 
să-l vrăjea--5, il ia cu voroa 
meșteșugite, ciulei. Ce mai, a- 

junge acolo cd.i promite câ-1 
ia de bărbat. „Da" știi — ii șopteș
te artista — tiebun- să te cunoască 
și pâri nț i mei". D. Gh. acceptă 
și purced toți tr i spre viitorii 
socrii ai celui cuprins, subit, de 
va’ 4 iubirii la prima vedere. 
N-ajung, insă, la ei, ci pe malul 
Jiului Cel care urma -â-i fie 
.șogor, Moldovan Inan, și Farkaș 
tubărăsc pe el .și încep Sa-1 lo
vească. tl ușurează pe 15. Gh. 
de toate lucrurile cumpărate din 
piață, inclusiv de obiectele de 
imbidezminte. După ce-a rămas 
preț de un ceas cu ocliii in soare, 
victima se duce glonț la poliție 
și reclamă tllhăria. In scurt 
timp gașca este dibuită ți ares
tate» Jn sentința pronnn’ată de 
completul de judecată. Moldovan 
Io m s-a ales cu cinci Jmj de
pușc rle, Farkaș cu patru, 1 ir
sexul slab, M ! îov;m ărn a (u i
mit d >i.

R. fcritui- ia actele de tilh.irie,

Ireî stîlțj
Sintem sesizați că pe traseul 

pod Lonea — Luncu Florii se afla 
în mare pericol, de a fi doboriți 
la pămint de prima furtuna, trei 
stilpi de înalt i tensiuna ce și.ta 
pierdut de mult timp „poziția" de 
verticalitate.

Situația îngrijorează cetățenii 
care circulă și locuiesc in zonă, 
mai ales că pi"madfurtunilor 
de primăvară abia in:. e, iar ris- 

dl. judecător Ioan Pcrju a făcut 
o precizare: „Se constata frec
vența tot mai mare a acestui fe
nomen infracțional, tendința de 

acționare in grup organizat și 
acțiuni premeditate. In principiu, 
vjiti'.ielc sunt alese d.in nndui 
celor care consumă băuturi al
coolice, acestea fiind urmărite 
din timp de către infractori. 
Aceștia din urmă așteaptă cu 
ribdare pînă ce persoanele rci- 
p-ctive ajung în stare de ebrie
tate, pentru ca, apoi, prtn acte 
de violență, să le „ușureze" de 
bunuri și bani".

O dovadă că împotriva unor 
astfel de manifestări justiția se 
manifestă cu intransigență o 
coojtituie un act aflat pe biroul 
d-lui judecător. Cu permisiunea 
domniei sale am aflat că este 
. oi ba de o cerere a Procuraturii 
Locale Petroșani de prelungite a 
duratei arestării preventive a nu- 
miților Sinea Mugurel, Muntea- 
nu Viorel, Paralescu Nicohie ți 
Toderașcu Sorin, am Petroșani, 
cercetați' pentru un mare niînrir 
de infracțiuni de tilhărie. Urma 
ca, asupra cererii cu pricina să 
se pronunțe completul de jude
cată condus de dl Perjii. „Sinteni 
hotârHi să nu facem nici o con
cesie celor care ajung în Jude
cata ca urmare a comiterii de 
tilhării — im; mărturisea la 
plecare dl. Perjii. Prevederile 
Codului Penal Sancționează sever 
a-emenea infracțiuni, iar noi vom 
veghea ca legea să fie aplicată 
după dictonul „Dura lex, sed 
lex".

Gnctirghc OLTEAN lj

„periculoși"
cui de electrocutare este enorm. 
In urmă cu cațiva ani, un cetă
țean .și-a găsit sfîrșitul datorită 
căderii la pămint a firelor de 
înaltă tensiune și atingerea lor 
din imprudență. Se zice, că situa
ția ti fost adusă Ia cunoștință fac
torilor de răspundere, clar pînă 
acum aceștia nu au luat nici o 
„poziție". (D.N.)

Semne de redresare
S (Urmare din pag. I)|
fi II stratul 4/1II la EM Paroșeni 
S — 25.1 m/lună; panoul I sud 
j: I.ivczcni — 24,4 rn/lună și CM 
fi nr. 4 stratul J/IV LUpeni — cu 
Ș 21 m/lună. Viteza mrd:e de a- 
Ș vansarc a celor 13 complexe i re- 
> canizatc din bazin a crescut in 
8 luna trecută cu 1 m/zi.
jî PRODUCȚIA a crescut, dar 
S I,A CALITATE NICI O 1MBU- 
jj NATAȚ1 UE. Conținutul de cc- 
s mișă a producției extrase a fost 

du 48.9 la sulă în ianuarie și de 
!■ 49 la sută in februarie. Norn-țn 
S admisă a conținutului de cenușă 
5 la producția extrasă este depă- 

șilă cu .3,5 puncte. De ce? Pentru 
§ că nu se insistă suficient. Pe 
b Iun i f bruaric doar două cxploa- 

tari — Petrila Sud și Vulcan — 
tȘ s-au încadrat în norma admisă 
g de cenușii, avind bonificații, lai’ 
J celelalte au fost penali ate.

PINE LA INVESTIȚII ȘI 
PREGĂTIRI. în luna februarie, 
programul la lucrările de deschi
deri a fost depășit pe bazin cu 
50 ml, iar cel al lucrărilor de 
pregătiri cu 300 ml. Astfel, linia 
de front activă este asigurată ia 
niselul producției programate, la 
toate unitățile miniere. De la 
1 martie, lă Bârbutcni a intrat 
in funcție panoul 3 Vest, iar în 
a treia decadă a lunii vor fi da'e 
în funcție panoul 5 de pe stra
tul 3/1II A la Livezeni și panoul 
6 traiul 3/III A la Lupcni.
Realizarea producției programate 

pe luna martie este condiționată 
de respectarea tehnologiilor de 
lucru, prevenirea surpărilor și a 
focurilor endogene, concentrarea 
eforturilor pentru asanarea celor 
existente. Un pas bun s-a făcut 
la Vulc,,n, unde : a redeschis 
abni ’i.l cameră numărul zero. 
Dar, focuri mai sînt și efectul

Un prefect mai smiit ca per'iect

lor continuă să afecteze ritm il 
c efracției. O atenție deosebită se 
cere acordată prevenirii surpări, 
lor care, pe lingă diminuare! 
capacităților de producție, au 

cauzat de la începutul anului 5 
accidente mortale. •

REDRESAREA PRODUCȚIEI! 
PRESUPUNE ÎMBUNĂTĂȚIRE \ 
ȘI A INDICATORILOR TEHNI- 
CO-ECONOMICf — reducerea 
cheltuielilor, gospodărirea judi
cioasă a materialelor și crt.ștarea 
randamentului utilajelor din da
tare pentru a asigura un nivel 
cit mai scăzut prețului de livrare 
a cărbunelui. Mal există risipă, 
neglijență, mai sint abateri de 
la tehnologiile de lucru și NUM, 
mai sint multe absențe nemuu- 
vate șl foi dr boală. Reducerea 
și eliminarea lor. nr fi numai 1 
numai în beneficiul redresării 
economice a unităților miniere.

P ju! Ic
Sint bine de știut

„Sc'dil Pușcarki“ p< itut 
scrierea literelor â și i

Lifcrr-is â și î co:spund n-c- 
I .h> i sun*t,  ini;tbiiin',indn .c 
după următoarele reguli:

•
O Eu sînt omul des» 

cenți ahzfirii, dar nu al a- 
pariției, pește noapte, a „n" 
secretare, „n" directori. Vom ară. 
t,a prin pre“.ă unde s-a înmulțit 
personalul TE.JA, (Deci, așa, unii 
dau producție, alții se îninulțesci). 
U „Mineritul și siderurg.a sînt 
două activități care nu vor muri, 
în aceste ramuri nu sînt .șomeri 
(cu excepția unor secții de la 
Calan. care s-au inclus pentru 
că poluau). Am discutat cu con
ducătorii unor unități mari dc 
profil, privind strategia ocupării 
forței de muncă pîna în anul 
2000". Toatc-s vechi .și nouă toate 
ni se par noi. Q In viziunea 
domnului Răican, separarea pu. 
terilor in stat e sublimă. „Se von 
dezgropa toate dosarele. Să ve
dem cine lc-a stupit și de ce, Se 
vor rejudcca toate cazurile gra
ve. I’e mine mă interesează li
ni,tea sociala, Să nu se plingă

a) î se seric iii,..>t<h urna la 
începutul și la sfir.iml n-miijlo- 
cit al < uvintnlui: il, îmbărbătez, 
impar at, înger, 1 i, îți. amilii, co
bori. houiri, târî, uri...

b) tot I sci ?rn și în cm-pul 
cuvintelor, când, prin compune
re, i Re la incr-pntul cuvintelor 
ajunge medial’ neimpăc it, ne
indurat, ndnsvmnit, preain ilțat, 
pr lintâmpinat.

Vom scrie intr-imul, dar dân
sul.

*1) în toate celelalte cazuri se 
scrie. în coi pul cuvintelor, â: 
bând, când, ffleard, gât. mor. 
m4nt, sfânt, râu, român, vânt...

Rezi'.m sfi ap apie de ai vel
(U: mare din |ijg. f)

in*  r -.'di- cetățenilor, ci vor fi 
vizați marii consumatori indu — 
Irul I i.

Din -m ,■ sigure d<' informație 
aflăm că restricțiile stabilite pen
tru consumul de ap; potabilă 
din ace i ' - iarna și primăvară 
nu sc aplică peste tot cil stric
tețe. Cel ni ii afectat este l’e- 
troaaniul, care se afla in aval 
la punctul terminus al magistra
lei de apa potabilă d,n sursa dc 
la Val i de Piști. Un program 
mai riguros dg urmărire a con
sumului d apă, de-a lungul ma
gistralei, pentru cunoașterea șl 
< urmarea surselor dc risipă s. ir 
impune. Dar. din păcate, tocr ii 
Regia Autonomă dc Gospodai ie 
Comunală șl Locativă l’ntroșrtni, 
circ este indiitiiitâ să urmăreas

că interesele cetățenilor in, a- 
ccast.i problema, n-a dat curs 
invilaț . de a se întilni cu fac
torii de decizie și analiza a si
tuației consumului de apă. E
trist că tocmai in localitățile d.n 
Valba Jiului un,.l'‘ căi bune se
afla din belșug, o bună parte a 
populației care locuie,.tc in blocu- 

i nu dispune de două luni de 
pă calda, din lipsă de apă po- 

t ulii.
1 ultimii trei ani au existat 

si; iții asemănătoare. Nivelul 
cotii limită de )os a oscilat cu 
cîteva linii în plus sau în minus 
față de 800, pînă ciiid a apărut 
dezghețul. Nu ne ramine dvcîL 
sfi nădăjduim că va apare cit 
de curîncl dezghețul, ca o speranță 
cu vom avea, dm nou, nu numai 
apă potabilă la discreție ci și 
aj>a calda la robinete.

(Urmare din nr. (rciiH) oamenii..." Nu facem politică. Mă
surile, pc care le iau vor fi pen
tru respefearca legilor Guvernu
lui V.icaroiu, k.i- reprezententa 
se va reflecta și asupra partidu
lui (a nu Se inl.elegc greșit: e
vot ba dc l'DSN"). ® „Trebuie « 
aibă Ioc neaparat o revigorare a 
culturii. Vestigiile sint in para
gina". La Sarmijegelusa, un po
tențial turist sc poate întreține» 
eventual, amical, cu paznicul ides- 
pre vreme, fotbal și feniei), iar 
la Dcnsușl cheia dc la lacăt se 
află la preot (pentru linc-ntiea- 
ba).

Ca să fim bine înțeleși și să 
ne mai împrietenim, domnul pre
fect ne-a dezvăluit că mina sa 
dreaptă este domnul Ghiară (pur
tător de cuvînt al prefecturii). In 
concluafo, ui am un prefect ce
se vrea n»ni mult ca perfect, iar 
în cursul acestei săpttimîni ne
paște vizita primului ministru, 
domnul Vacaroiu.

Ștefan CliULUI

PEȘTI — IEPURE
(19 tebiuaria — un niaille)

N’u vă creați iluzii prea m iri 
P*  n ru astăzi. Va fi o zi obi;umt,i 
și atit.

IJEROFC - DRAGON 
21 martie — nu aprilie)

Primiți o propunere lent uită 
în vederea unei colaborări pe 
linie de serviciu sau afaceri.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — nu mal)

Veți fi „miezul" unui conflict 
de interese.

GEMENI — CAL 
(21 rnai — m

O zi începută bine sfir.eștc la
mentabil .n l'undăluia Baciius.

RAC — OAIE 
(22 luni? _ 22 iulie) 

Negocieri «varrwte lin.dizaie 
punte «ti avans. Primiți...

HO&OSCW
JIU — MAI MU IA

(23 Iulie — 22 august)

Primiți o veste care vă pune 
pe gîndurl. Probabil că și pe 
di uimiri, la propriu.

FECIOARA — COCOȘUL
(23 august — 22 Septembrie)

Așteptați un cadou? Nq dai, 
nu ai...

BALANȚA — C1INII.E 
(23 septembrie — 22 octombrie)

Tentații mercantiliste, peste 
capacit .tea pungii dumneavoas
tră. Grijă marc I

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — il noiembrie)

Vă „pa,la" un conflict cu au. 
torltitțilc. Siăpîniți-vă pornirile 

instinctuale.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN j 

(22 noltunbria — 20 decambrlC) 3 
S

Stara sufletească oxecrabillî. S 
Comunicați, dar aveți griji cu 3 
cine... ■».. 3

« 
CAPRICORN — BOU !■ 

(21 decembrie — 10 ianuarie) 3
-

Un „om de bina" vă lucrează" 
pe la picioare. Ale scaunului. 3 

■ 
VĂRSĂTOR — TIGRU :

<20 lunuarlo —• 18 febraarle) î

„Miting" de prolcsf din partea “ 
unei colege,., dc cameră.

MIERCURI, 3 MARTIE 
7,00 TVM. Tclematinal, 

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. Chinezul (II).
13,10 Maroc '03.
14,00 Actualități. Meteo.
11,15 Ora de muzică,
15,00 ITeunivcrsitaria.
16,00 în obiectiv.
16.30 Panoramic muzical clujan, 
17,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,05 Mondo-fomina.
18,35 Arhive folclorici.
19,00 Mesaje prin milenii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități,
20.30 Film serial. D.illas. Ep. 211.
21,20 FOTBALi FC Porto — A(1 

Milan.
Actualități.

JOI. 4 MARTIE
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film urtitlic. Ca la locul.
13,25 VidOu-Clipurl.
13,J5 Desene animații.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 PntuniversiUu ia.
1G.00 Repera moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germ mă.
16,05 Povestea vorbei.
10.35 Tcle-dlscul muzicii popu

lare.
10,00 Spectacolul lumii,
10.30 Deșene animate.
20,00 Actualități.
20,10 Microrecltal Marina Flurr.ț.
20,55 FOTBAL: Ruyal Club An 

vers — Steaua București.
20,50 Asi în prim plan.
23.35 Actualități.
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S1LVAMOVT, ÎNCOTRO?

Federația aruncă...
„mocanul” în grădina 

Primăriei

TIR CV ARC’ L

Ț’c il dr. ION GIURCUL.ESCU, secretarul Federativi Române 
de Iur.->m, Salvamont și .Speologie, l-am abor lat intr-o pauză 
dintre încheierea H uliului Salvamont din Straja, a clasamentului 
final și începerea festiv Rații de premiere. Tema pe care am do
rit s-o abordăm cu reprezentantul FRT5S a fost, firesc, ce se 
intîmplă și care sint perspectivele echipelor Salvamont. Dar, in 
prealabil, am solicitat opiniile interlocutorului referitor In eveJ 
nimentul la zi — Raliul Național Salvamont.

— O primă întrebare — de
> ce Straja ca loc de desfuști- 

r- e a Concursului?
— Din mai multe motive. Tra

dițiile frumoase ale sporturilor 
de iarnrt, in.l.isiv mișcarea Sal- 
vzmonț din Lupeni, ar fi primul. 
Dar, e vorba și de condițiile na
turale și condițiile tchnico-matc- 
riale de care dispune acest, aș 
spune, complex sportiv pentru 
schi care este Straja. Și, pentru 
ci ne aflăm la sfîr.șitul Raliului, 
pot spune că la toate avantajele 
cnumera'e s-a mai adăugat unui: 
eforturile gazdelor pentru orga
nizarea în cele mai bure condiții 
a competiției...

— Cum apreciați partici
parea la actuala ediție? Dar 
nivelul ei de desfășurare?

— Ca foarte bune. Au fost 
prezență 120 salvamont >ti din 18 

ntre. Conform înțelegerii con- 
,nite la Seminalul Salvamont 

din 1991, ediția de iarnă a con. 
cur ului a constat în probele de 
salvare ți transport a acciden- 
t.âului cu akja pe plrt? i de schi 
și acordarea primului ajutor. Am 
constatat cu satisfacție o buni 
i regătire tehnica Ț fizică a tu- 
-uror participanților, o bună 

I regătire inclusiv în ceea ce pri- 
v.?;te acordarea primului ajutor. 
Ga dovada, s-au aplicat foarte 
puține penalizări. Se impune. în. 
sA, ca pentru viitoarele etape, 
organele administrației locale să 
sprijine mai mult echipele Sal- 
vamont. Mă refer la îmbunătă
ți’’ a dotării cu echipament și 
materia.ul de salvare prevăzut in 
normative, cu mijloace de trans
port a accidert1 arilor. Adevărul 

e că, in.fuiâde fap’.ulcă primă, 
riite nu prea au fonduri, nu.i 
f ivorlzcazâ nicj legislația. Adică, 
se impune arjyptarea legislației 

la noile condiții, de după Revo- 
I în acest sen» vă pot Informa 

silvamons-mi or, ini jt 
Asociația Mițion dă a Salva» 

t >rilur Montani din România, cu 
per tonalitate juridi ă, și sediul 

1 i Brașov. In 1992 Asociația s-a 
afil .it la organismul internațio
nal de salvare în munți — 1ICAR

„ «inertul este oglinda crizei 
economice”

(s.iu CISA) cu sediul la Zmich.
—Dar ce face Tcdeiația?

— Noi am elaborat o pro
punere de act normativ care se 
afl. pe masa de lucru a Guver
nului. Sperăm ca în scurt timp 
să dea verdictul. Scopul este asi
gurarea unui cadru legal desfă
șurării optime a activității sal
vamont — atit din punct de ve
dere organizatoric, cit și funcțio
nal — ca în celelalte țări euro
pene cu tradiție în acest dome
niu.

— Mișcarea Salvamont din 
Valea Jiului trăiește o adevă
rată durere. Este vorba de 
ecfiipa din Petroșani, cu fru
moase tradiții, dar ajunsă în- 
tr-o situație critică tocmai 

din lipsa de sprijin material 
•și financiar.

— Intr-adevăr, echipa din Pe
troșani trece prin greutăți care 
pun în pericol existența acestei 
echipe cu o vechime de aproape 
2 decenii. Dar...

— Dar??
— Dar, sperăm că administra

ții locală, va susține mat bine 
echipa decît în anii trecuți. Poate 
s-ar găsi și sponsori pentru a 
veni in sprijinul acestei formații 
cu frumoase tradiții. In orice 
oaz șl Federația o va sprijini...

Aici, dialogul cu dl. Giurcu- 
1 seu s-a întrerupt dat fiind că 
a început festivitatea de premiere, 
unde prezcnța dlui secretar al 
Federației era indispensabilă. 
S-au acordat premii și trofee din 
partea organizatorilor, n gazde
lor. Totul a fost frumos. Pentru 
noi a rămas în suspans doar pre
cizarea pe care o așteptăm din 
parlea d.l ii dr. Giurculescu des
pre modul cum anume va spri
jini Federația echipa Salvamont 
din Petroșani? De fapt, ne în
trebăm, ce putea să ne spun.i? 
Salvamonti.til din Petroșani s-au 
convins de-a lungul anilor de 
arest „sprijin1. Da aceea, au și 
dat glas protestului lor la adresa 
Federației, chiar in finalul festi. 
vil.itij de premiere...

Iu.an IJIIHEK

Gigi Pușcă și Florin Marca 
(Minerul Aiiiiioasa), Lscui I

I-a Rădăuți, în cadrul Campionatului Național de juniori — 
indoor — cu participarea celor mai valoroase .și puternice secții 
de copii din țară, campionul cn-litre, Gigi Pușcă, a reușit, clin 
nou. clasarea pe locul I, stabilind și două noi recorduri naționale. 
In proba de 2x25 m a corectat vechiul record de 573 puncte, cc-i 
aparținea din anul 1002, ducîndu-1 la 576 puncte, iar per tot il 
F1TA a înregistrat un extraordinar barem de 1139 puncte, depa- 
.șindu.și vechiul record de 1123 puncte. Locul 
Marius Kovari (Mobila Satu Mare), iar locul 
tînărului component al Minerului Aninoa a,

Bogdan Florian .și David Sebastian, ambii 
locurile IV și V, la 3 și respectiv 5 puncte față 
clasat. Pe echipe, clasamentul arată astfel: Locul I Minerul Ani
noasa 3161 puncte — record național (Pu câ, Bolunduț, Bogdan); 
Locul II Olimpia București, Locul III îwubiia Satu Mare,

La cădeți, Florin Marcu s-a impus net, cîștigînd locul T, 
detașat, urmat fiind de Adrian Big (Mobila Satu Marc) șl Anton 
Solomon (Minerul Aninoasa).

In această lună, la Iași și Satu Mare, se vor desfășura con
cursurile de pregătire, în vederea participării la Balcaniada din 
Grecia, la care vor lua parte antrenorul federal Vasile Tamaș, 
sportivii Gigj Pușca, Viorel Ilabian, Simona Lămășan.

PASUL VULCAN
FOTBAL

ani: Ilotundu Io- 
Mihaela, II, Bar- 
cat. 16—25 ani: 
I, Kantor Raino- 
Danicla, III; cat.

Fru-
111

Duminică, 28 februarie, pe pif
tia de la cabana Pasul Vulcan, 
cu 75 concurcnli, a avut loc con
cursul de schi alpin „Memoria
lul Vizi Bela".

Câștigătorii în ordinea catego
riilor; FETE cat. 10 ani: Firica 
Andra, locul I. Botaș Bianca locul 
II; cat. 11—15 
nela, I, Firică 
ticcl Dclia III; 
Pușcaș Monica, 
na, II, Roman
25— 15 ani: locul I Călin
șina, locul II Vass Maria, 
Ilotundu Geta. BĂIEȚI, cat. 10 
ani: Călușeii: Petru, 1, Botiș
Rudy, II, Florea Cristian, III; 
cat. 11—15 ani: Baczai Brian, I, 
l’ulverca Daniel, II, Pulverca 
I'abian 111; cat. 16—25 ani: Czim- 
balmos Ernest jr. I, Vass Alcx. 
jr. lî, Bucea Alexandru, III; cat.
26— 35 ani: Incze Mircca I, Tt>- 
deila Profincl II, Horincaru Nl- 
cu Hi; cat. 36—4j ani: Baczai 
Teofil I, Vass Alcx II, Costin 
Gavrila 111; cat. peste 45 ;ini: 
Dcăk Ludovic I, Lasso \ L torlo 
îl, Mureșan Simion III.

Participanților li s-au acord al •; 
diplome și cupe. (l.D.)

DI SIAIM |R|

II a fost ocupat de
III i-a revenit mai 

Mircca Boltiiiduț.
Minerul, au ocupat 
de cel de-al treilea

Cronica irseciuriSor amicale
o Minerul Lupeni — Jiul Petroșani 0—3 (0—6). Au marcat 

Militaru, min. 60, Ilenzel, min. 64 și lluza, mln. .1.
• Jiul Petroșani — Parîngul Lonca 7—2.
9 Minerul Ui icani — AS Paroșcni 4—0.
• Minerul Lupeni — AS Paroșcni 1 — 1. Au marcat, Ungu» 

rc.mu și Neiconi.
Jiul Petroșani — Minerul Vulcan 2—1. Au marcat Ilenzel» 

min. 5, Cristea, min. 65 și Boko, min. 76.
0 Parîngul Lonca Minerul Aninoasa g—2.
• AS Paroșcni — I’arîngul Lonca 1—2.
** Minerul Aninoasa — Minerul Vulcan 2—1.

TIR CU ARCUL
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ar fi să ga .‘l^i furnizori care uî 
r i ceara uam pe loc. La stat mji 
există încredere in cecuri. Par- 
Uiu.aui, Misa, acuza încetinea.a 
cu rare se lucrează in sisteinjl 
nostru bancar • te r.e „omoară" 
P* noi ș> populația fst® renun
țarea ia suava,ții, Daca la popu
lație »e majorează prețurile (e. 
n^rgic clectriW, ternii, a ele.) au
tomat vom li afectați și noi, • 
Comerțul oglindi ,te multitu.li
nia problemelor economice • 
At ii '90 a tost cel mat bun pen
tru noi: bunul ei a ban, nun lo
rii'.' i> f ine... • Statul nu are nici 
un control asupra producător u. 
Oui, care-și fixează sin; ur prcți- 
rile, după criterii mm mult sau 
moi puțin economice. • In trmp 
ce noi sintetn îngrădiți de adao
sul comercial • Avem o serie 
dc hei care slnt foarte bine 
pu e la panrt, clar care nu s< 
aplică. Altele, la fel de impor» 
tante, itmu pe ma«a Parlamentă» 
Oui. • in cazul TVA-ului, aspeo- 
tul pe care l-am înțeles este câ 
vor trăi coi c® vor putea vinde 
mai mult la prețuit mal mi"!. 
• Multe din firmele actualo vor 
fi împinse afire faliment. • Față 
«le impozitele actuale s-ar păro.»
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Robert Cosmoc,
Dar, se sa întoarce imediat. 

Este vorba de participarea c 1. 
noscuiultij tehnician din corpul 
tehnic al FRF, la intilnirea 111 
cadrul simpozionului de la Bucu
rești, pe teme de organizare și 
pregătire a fotbalului, unde mai 
patucipa ca invitați celebrii Ma- 
zola și Maier, foști jucători de 
clasă mondială.

Cu prilejul amicalului Mine
rul — Jiul, numai după meci, 
am putut obține pentru dumnea
voastră citeva declarații: „Am
găsit la Lupeni o echipă, i-am 
luat pulsul la Straja și am 
cobai it-o cu picioarele pe pa- 
mint. In genere echipele dă la 
acest nivel aU o lipsă generală 
de forța ți nu se încadrează in- 
tr.un țd .n global de efort. Și 
totiișiA L.deții au devenit recep-

Gigi Pușcă sau campionul 
prezent si... viitor.

_ - _ _ ■

la București...
tivi, au si Uzat dinamica Jocului I 
și încearcă sa se acomodeze noi- j 
lor posturi. Codescu a trecut un ; 
fel do mijlocaș deicnșiv, KrautU 1 
va fi siriul de lance, postat aco
lo pe lini i ele ofsaid, ji vom juca 1 
cu doi mijlocași de acoperire, 
Sint băieți tineri, acești Patrichi, 1 
care (iot mai mult și sur da mai 1 
mult. Oricum, nu von: încheia i 
campionatul numai Cu t2. Am 
găsit multă înțelegere din partea 
d-lui ing. Mircca Ciripclu, pre« 
.ședințele secției de fotbal". In 
încheiere, fostul antrenor al lui 
Mitică Marcu, la națională, 1 a 
felicitat pentru echipa, asiduiin- 
du-1 de tot sprijinul său moral 
și piofesional. Părea inctpe să s6 
lege cile ceva *i  între echipele 
din Valea Jiului. E«tc ncmalpo.
n senili

(Urmare din nag. 1) că statul va cl liga 2 -3 pluccnlc 
in plus.

• Vrem să modificăm parterul, 
in locul „menajului'' și al „elec- 
trmlor" înlenți jnam sa facem o 
alimentara • Cu tot riscul con
curenței de neste drum. • Vrcin 
si l d im fața din proiect, deoa- 
ti’ie clădirea a fost construită 
cu aceasta destinație. • Vrem 
să miijirm produce de fierărie 

și mecanice — produse cmc n-au 
Cxhlnl pini acum (tot la parter).

• La raionul .,muzicale1 dorim 
■ 1 faci'm o cabină de audiții șl 
inregistr.iri. Pentru a veni în 
Inilniplnmca copilldr, cel puțin 
cu un suc și o prăjitura, la fie
care etaj va lua limțS lin baby- 
bar. • Avem hi curs o lucrare 
de trei t ti) — hirhidârea Cu tim
purie metalică și sticla a te
rasei clădirii — care ui mca/ă 
a li definitivată.

• In magazin lucrează 70 <1: 
angajați, l’inn acum mn operat 
toate imîrjtiiriie imtitrîw di*  Gu
vern. • Ln ora artuAlă, pot «pu
nă ca nici un post nu e bătut 
în cuiei „fiiel cel «le director, 
nici de ft>m6ie de •erviciu". • 
Sperăm să scăpăm cu fața că
rată din acest bloca) financiar 
și tii, aulf«l, rafturile se vor 
umple. Probabil anul acesta".

” Militam a făcui baie în Oceanul
* •

ÂntHdlof
Recent revenit de pe conti

nentul asiatic, acolo unde leul- 
P'iaiura a lo$t principalul nd- 
vliijr al formației noastre, D.i- 
mian Militat u s.a șl alăturat 
Jiului, iar un dialog cu cl a 
lost posibil chiar m ziun chvl 
ptiti undea pe un aii lai im al 
lotbaiuitil, cel al Cr.ilovei.

L-am lasat, pentru dumnei- 
voaslră, su-.și adune amintirile' jl 
sa vi lc putem reda inii-un spa
țiu cil mai concentrat, revumnd 
la dialog și cu alta ocazie. Deci, 
are ctivinlul Militai u:

„Am zburat IJ <h’c cu avionul, 
cil escală la Timișoara, ITanlc- 
lurt și Deliii. M am acomodat 
gn u « ti temperatura (28—3(1 gi a- 
dO) Iar înlncarca a fost 'iiprapt. 
perntft, Indienii an terenuii ini- 
nv.iiH, dur duru, denivelai®, cw«a 
ce nu consiliu unei echipe teh
nice, clini a lost cea a RoinAm L 
după cum țttțl finalista, octipîtid 
locul II, după înlringerea dui 
fața Coreei dft Nonl, o formație 
car® a jucat dur ți a punctat din 
tlouu contraatacuri, după ce noi 
i'dtn dominat 70 la sută din meci. 

Am fost c azați cu bolivii nii, ca- 
meiuncrii și inditnii la .același 
hotel, tar cu am intrat in echipa 
duH al doi,ea meci, devenind li- 
tUiar. Ai-iim mțeivs loarte bina 
eu t>moli mu (Petrolul), Salâgean 
(i g. aiurcș), Bratu (Focșani), Ura- 
iuveanu (Universitatea) și am 
fost apreciat de antrenorul lotu
lui, Gigt Muițeseu. Am primit 
fiecaie jucmor 300 de dolari, 
locul 1 a primit ctlc 1500 dolari, 
prvcutn fi 12)0 etc rupli. Echipa 
noastia a loM cotată ca cea r..(ii 
leiini’ a, ai biți ii ne-att cam de. 
favorizat, noi trebuind să jucum 
din doua în două zile, acumu- 
lmdU-se oboseala.

Dtițiă mine, indienii sint ca 
civilizație cu ol) de uni *n  ’pRna 
noastră, se domine pe stfrtri, ca- q 
•ele »inl ca nișto boideie, cu pă- x 
mint In vidrrt, comerț slab, multa ■ 
miAii'it. Aceasta a fost partea * 
tul tâ. Am văzut ți oia#^ în Hori- | 
tomv, grAilini geologice cu cro- B 
cikUII, lucruri frumoase de artă. J 
Hrenn connâ din uree cu roții. 
casrtavețl, multe finele, Iar car- S 
nea j repar; tă « stc foarte, fuarre 3 

condimentată. Am făcut baie în 
Oceanul Indian și nu nvam alcș 
iu mare lucru în sensul juvcnL 
rurilor, totul fiind foarte scump» 
Tot acasă este mai bine țl dupâ 
cum vedeți am șl îmbrăcat trt*  
cotii Jiului pentru meciurile din 
campionat. Salut suporterii met 
și celor cmc m-au apreciat, prii 
mind premiul do la radio UI» 
niișoaia, ți selecționat Î11 echipă 
României^ penuu acest turneu, 
cărora lc nnuțumcsc. >S(>er să ho 
lotul bine la Jiul.

uumuttKtHnmtfrrrmrftH. tu/f/i

Ilubrică realizată

de

Doici NEAMȚU
rrrprmrrrmrmmrrmrtfffrHKKHM^
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EXTERNE
EXTERNE

CONVORBIRI RODNICE au 
avut Ioc între miniștrii de exter
ne român și belarus, consacrate 
dezvoltării relațiilor bilaterale, cu 
preponderență economice. Dele. 
gația română, condusă de dl. 
Teodor Meleșcanu a avut con
vorbiri atit cu omologul belarus 
Piotr Kravcenko, cit și cu pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Belarusiej și ministrul culturii.

☆

RUSIA ARE UN INTERES 
profund în curmarea tuturor 
conflictelor armate de pe teri
toriul fostei URSS, a declarat, 
recent, președintele Boris Elțin 
in discursul rostit în fața Uniunii 
Civice, principala forță de opo
ziție din parlamentul rus. Elțî.n 
a mai avansat ideea formării u- 
nel grupări cu un grad mai ma
re de integrare decît CSI, dacă 
se vor găsi adepți caTe să i se a- 
lăture. Toate acestea sînt încer
cări de reconsolidare a contra- 
forței pe care Rusia simte că 
trebuie să o opună eternului său 
rival, SUA.

☆

VA FI REZOLVATA problema 
expulzaților palestinieni? După 
opinia șefului diplomației ameri
cane, există șanse reale pentru 
a se pune capăt unui conflict 
Îirelungit dincolo de limita înțe- 
egerii. Și totuși, cei care men. 

țin motivele expulzării sînt vic
timele sale. Recent, un nou a- 
tentat produs de un palestinian 
a reaprins indignarea populației 
ți autorităților israeliene. In a. 
ceste condiții rezolvarea conflic
tului va fi aminată, creind noi 
dificultăți privind îmbunătățirea 
situației din Orientul Mijlociu.

☆

AU REÎNCEPUT la new 
\YORK negocierile privind solu
ționarea politică a situației din 

r Bosnia șl Herțegovina. La con
vorbiri participă liderii celor trei 
•părți aflate în conflict — sirbii, 
tx>sniacii și musulmanii — pre
cum și reprezentanții părții care 
mediază, respectiv SUA.

☆

UN MASACRU INEXPLICA
BIL a avut loc la Kabul, fiind 

. soldat cu 60 de morți și circa "0 
do răniți. Nu sînt cunoscute date 
despre autorii acestui act tero. 
rlst dar este posibil să fie vor- 

. ba despre o răfuială lîrzie a mai 
jrechiului conflict afgan. Masa- 

I crul a fost produs cu' rachete și 
I obuze de artilerie care au ex

plodat în centrul capitalei afgane.

*

EXPERȚI ai Agenți-i Interna.
1 țlonale pentru Energie Atomică 

au Teclamat faptul că RPD Co- 
; reeană refuză să se supună con
trolului cu privire la programul 
propriu de energie nucleară. Se 

'presupune că RPD Coreeană ur
mează un program secret de 
înarmare nucleară. (Gh. 0)

EXTERNE
EXTERNE

ANIVERSARI

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, soțul și fiica urează 
dragei lor Camelia Bădulescu, un sincer și călduros „La mulți 
anil“ (1335)

SCUMPULUI nostru Remus Tașcău din Vulcan, Ii dorim, la 
împlinirea a cinci ani, să aibă viața plină de bucurii. Tăticul, 
mămica, bunicii și frățiorul Ionuț. (1324)

VINZARI

VIND apartament 2 camere 'Petroșani. Republicii 105/61 sau 
telefon 543719, între orele 16—22. (1341)

VIND teren 5000 m.p. ce poate fi folosit pentru construcții 
cabane, camping, privatizare etc. Este amplasat în zona turistică 
Voevodu, lingă șosea. Informații: telefon 550453, după ora 12. 
(1293)

VIND sobă pe motorină, preț convenabil. Informații: Chircu 
Ioan, Lupeni, Luminii 8 (cartier Ștefan), zilnic între orele 10—13. 
(1340)

VIND magnetofon Rostov și 50 benzi Heavy Hard Rock. Tele
fon 545847, după ora 16. (1339)

VIND camionetă Volkswagen 1,3 tone. Telefon 541998, după 
ora 16. (1338)

VIND video player Orion, nou, cu telecomandă și joc jocker cu 
135 jocuri. Petroșani, Republicii, 109/2, telefon 543329. (1392)

VIND garsonieră confort I, mobilată, Petrila, str. Minei bloc 
10, ap. 84. Telefon Piatra Neamț 0936/20184, după ora 19, zilnic. 
(1257)

CEDEZ apartament 4 camere Petrila, Tudor Vladimirescu, 
bloc 36 F, ap. 5, etaj 2 (lingă magazinul Mobila). (1315)

VIND mobilă bucătărie, Bărbăteni, str. Orhideelor, bloc 34/8. 
(1348)

VIND microbuz Barkas, an fabricație 1988 și patru roți iarnă 
Peugcot-Oltcit. Petroșani, Republicii 63/14 (bloc ADAS). (1401)

VIND garsonieră confort I, Petroșani. Relații: telefon 616233. 
(1411)

VIND Dacia 1300 telefon 545343, între orele 18—20. (1413)

OFERTE DE SERVICIU

CONDOR —BAR Petroșani angajează ospătar. Relații la 
firmă, Republicii, 122 (1403)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră Petrila, cu similar, eventual apartament, 
Petroșani. Alexandru Sahia, 15/14, Petrila. (1336)

SCHIMB apartament 2 camere, etaj 1, gaz metan, Zalău, cu 
similar Petroșani. Informații: Petroșani, Republicii, 67/34. (1347)

SCHIMB apartament proprietate Tg. Jiu, două camere, gaze, 
parter, central, cu apartament proprietate Petroșani, 3—4 camere, 
exclus Aeroport. Telefon 542881, după ora 18. (1406)

PIERDERI

PIERDUT carnet CFR nr. 607280, eliberat de Regionala Timi
șoara. II declar nul. (1345)

PIERDUT carnet CFR nr. 0511482, eliberat de Regionala Ti
mișoara. II declar nul. (1313)

PIERDUT carnet șomaj nr. 484-4-22, eliberat de Oficiul de 
Protecția Muncii și Ocrotiri Sociale. II declar nul. (1400)

PIERDUT autorizație nr. 6577, eliberată de Prefectura jude
țului Hunedoara. O declar nula. (1405)

DECES!

SOȚIA V cronica și copiii mulțumesc tuturor acelora care 
prin ajutor, prezență și flori le.au fost alături în marea durere 
pricinuită de trecerea in veșnicie a iubitului soț și tată

LUI’EA CONSTANTIN
Odihnească in pace! (1399)

COLEGII de la SCSM Salvamin Petroșani sînt alaiuri de 
Muszjța Francisc in marea durere pricinuită de pierderea fulge
rătoare a tatălui său. (1109)

UN ULTIM omagiu celui ce a fost
MUSZK1 I RANC ISC

a cărui dispariție neașteptată indoliază breasla vinălorilor și Pe
carilor.

Ii vom păstra o neștearsă amintire. (131G)

COMEMORĂRI

FILIALA de RLTELf Electrice Deva
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de
— CONTABIL ȘEF

la SDEE Petroșani în data de 10 martie 1993.
Condiții {
— absolvent studii superioare economice ;
— vechime minimă (5 ani) — virstă maximă 35 ani
— de preferință cu practică in informatică
— fără cazier
încadrarea conform CA — CCM.
Informații suplimentare serviciul PPS telefon 615750, 

int. 121, 131 sau SDEE Petroșani 541830.

PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA
ORGANIZEAZĂ

in data de 19 martie 1993, ora 9

CONCURS

pentru ocuparea postului de secretar la Consiliul local al 
municipiului Petroșani.

Condiții: studii superioare juridice, cu vechime 2 ani 
în funcții administrative.

Relații suplimentare la serviciul personal al Prefec
turii telefon 611850 interior 128, doamna Marinoiu.

Societatea Comercială 
„ALMEI” S.A. Alba-Iul ia 

str. Clujului nr. 27 A, anunță

LICITAȚIE

pentru luarea în locație de gestiune, a Atelierului Vulcan 
în data de 26 martie 1993, ora 9, și

LICITAȚIE

vînzare mijloace fixe (auto și utilaje)

Informații suplimentare la sediul Atelierului Vulcan, 
str. Căprișoara nr. 1, telefon 570350.

S.C. LOTUS IMPORT - EXPORT S.R.L.
str. Institutului, nr. 20 (Discoteca studențească)

• Angajează tinere prezentabile în meseria de bar
man—ospătar.

• Anunță DISCOTECA MĂRȚIȘORULUI in zilele 
de sîmbătă și duminică (6 și 7 martie 1993)

— noutăți muzicale
— program deosebit
Fetele — intrare gratuită.
Informații, la discotecă, după ora 19. (1331)

1C. I. «APID PHRILA
strada Republicii, 106 (vizavi dc consignația „Orient**)

S-AU SCURS 6 săptămîni de la trecerea in ct uitate a mi
nunatului nostru tată

ing. AUREL DUCA
Nu-1 vom uita niciod..tă. Fiii Șcrban și Dr igoș. (1111)

— execută rebobinarc motoare mașini ce spălat;

— desface ansamblc și componente din tablă de a- 
luininin pentru mașini de spălat simple și piese 

electrice profil uz casnic.

Relații, la sediul firmei sau telefon 550351. (1333)

Cotidianul de opinii |i Informații .ZORI VOI**  
c SOCIETĂȚII COMERCIALE .ZORI NOI

apare aub egida 
“ SA.
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