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Provocatorii nu se
astâmpără

Deci, rațiile făcute de episcopul 
reformat Lnszlo Tokes in peleri
najul său prin America și mai 
recent la Budapesta i stîrnit 
un val de comentarii. In loc să 
«hc e la pace și iu!, re în nu
mele Treimii Dumnezeiești pe 
Care trebuie s-o sluje scă paslo. 
rul reformat r. ficat la înaltul 
rang cclesiastic de episcop de 
Oradea, incită cu bună știință 
la ură interetnică. Se poate oare 
vorbi de existența unei acțiuni 
oficiak- sistematice dc purificare 
etnică n România, ca in fosta 
(Iugoslavie, așa cum afirmă dl. 
Lasz.lo Tokeș? In ultimele con
tacte ale unor demnitari români 
cu înalte oficialități ale Comu
ti.' <țu Europene s-a clarificat 
O p. i*l. li mă escnțialu in legătură 
cu România: C.-nstituția țării
no re cuprinde și asigură mi. 
noritățilur naționale conlocuitoare 
drepturi mai mari dccît cele 
P* v rzute în statele membre ale 
Comunității Europene!
; Pe ce argumente se întemeiază 
afirmațiile mai degrabă satanice 
Clicii pașnice, ale pastorului re
format? Pe faptul că In ultimii 
ani muiți etnici maghiari și ger
mani au emigrat din România. 
Dar dl. episcop nu apune nimic 
despre faptul la fel de dureros 
pentru România, că mult mai 
muiți români au emigrat, dato
rită aceleiași cauze: Nivelul scă
zut de trai, șomajul, o motivație 
CU preponderență economică sau 
In c?l mai bun caz politică, dar 
nicidecum de natură etnică, a 
determinat creșterea numărului 
emigranților. Să nu cunoască 
oare acest adevăr cel ce este ri
dicat în România la rangul dc 
președinte de onoare al Uniunii 
Democratice a Maghiarilor? Dar 
se mai ridică Întrebarea: este 
de acord conducerea UDMR cu 
sslfel de declarații, care nici pe 
departe nu-i aduc servicii pe 
plan politic? Consecvent in jdefci 
iJ? a face rău și nicidecum bine 
in pl mul relațiilor interetnice, 
p:c dintele de onoare al UDMR 
continua să susțină fără să ro
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Dunărea a fost deblocată

șească afirmația că in martie 
RDU la Tg. Mureș a avut loc un 
pogrom. Acum, cind o lume în
treagă știe că un român, Mihail 
Cofariu, maltratat cu o sălbăticie 
echivalentă cu cele ale horlișli- 
lor din 1910 în Nordul Transil
vaniei, a fost prezentat de zia
riști unguri drept ungur victimă 
a „pogromului!" Continuă sfin
ția sa episcopul să mintă de în
gheață apele. Dar nu-i e lricâ 
oare de Dumnezeu?

I^a o privire mai atentă, min
ciunile sale au o țintă politică 
precisă. Vor să discrediteze cu 
orice preț România. Dar smt in 
mod evident un vîrf de lance al 
politicii udemeriste care urmă

rește dezmembrarea țarii, auto
nomii „parlamentare" etnice și 
alte himere revizioniste. Este 
semnificativ faptul că de data 
aceasta, declarațiile iresponsabile 
ale episcopului reformat î-a sen
sibilizat chiar și pe alrații poli
tici ai udcmeriștdor d<n parti
dele aflate în opoziție. Cu excep
ția reprezentanților udemerijli, 
toate grupai le parlamentare au 
adus critici severe în Parlamen
tul României la adresa episcopu
lui Laszlo Tokeș, care nu se află 
pentru prima dată în ipostaza 
de ațîțător la ură interetnică. 
Parlamentarii români au cerut 
udemeriștilor să se delimiteze de 
declarațiile președintelui lor dc 
onoare Dar reprezentanții UDMR 
n-au făcut.o! De data aceasta se 
pere că politica pașilor mici, 
făcută dc UDMR in ultimul timp, 
culminînd cu elaborarea unui 
statut al autoguvernării minori
tății ungurilor d.n România, 
care ignoră cu dcsăvîrșire Consti
tuția țării a ajuns prea departe 
ca »ă mai fie tolerata. Aici nu 
mai e vorba de toleranță. Ci dc 
cu totul altceva, cu o încărcătură 
gravă, care sc vrea explozivă, 
precum în fosta .Iugoslavie. Și 
n-j e deloc intimplător că astiîî

Viorcl STRAUȚ

(Continuare In pag. a 2-a)

Un cadou 

de Paști
O veste bună pentru locuitorii 

Petroșaniul'ii. Au demarat șl se 
desfășoară in ritm susținut lu
crările de amenajare a magazi
nului „Comlimalimcnt", care’# a- 
parține cunoscutei firme din Ti
mișoara. De mai bine de două 
sfiptămini 40 de constructori de 
la SC „Acomin" lucrează cu in
tensitate. In locul tencuielilor 
vor fi aplicate plăci de marmură 
și travertin. Tîmplâria amena
jărilor interioare va fi înlocuită 
de structuri din aluminiu eloxat, 
adus de la Slatina. Sînt făcute 
modificări la instalațiile electrice 
de forță și iluminat pentru ex
tinderea spațiilor frigorifice. In 
total vor fi cheltuite fonduri care 

însumează peste 10 milioane lei 
pentru amenajarea magazinului, 

care, se prevede să fie deschis 
și pus la dispoziția clienților în 
cea de.a doua jumătate a lunii 
viitoare, de Paști. (V.S.)

— La ce te poți asLpta dc la ziariștii ușlia. daca nici 
ducii' nu sc ocupa de ei ?

Desen dc \ aii 1JM (IȚA

- Din cauza amnezici unor întreprinderi, asociațiile do 
locataii nu pot fredona

Banii nu tac, banii se fac
la o interesantă propunere aH Sc așteaptă răspuns 

primăriei \ ulcan
La Primăria din Vulcan am 

cuție a cărei temă erau banii. Nu lunii ; n u.'i.-'i — m ia' ’ s că, 
la acest capitol, primăria stă destul de bine —, ci cei ai asoclațl- 
ilor de locatari. Și — nu in ultimij rind — cci ai oamenilor.

Cam despre ce s-a vorbit. Peste subvențiile de 1.. stat s.a 
trecut repede. Asta deoarece ele vin ritmic. Nu același lucru sg 
poate spune insă despre sumele pe care le în caza asociațiile 
de locatari. Prima sursă de finanțe a acestora o constituie banii 
de la populație pentru serviciile prestate — ,,p :, gunoi, canal etc. 
Or, nu mai c o bombă, sc știe că asociațiile (nu cred că există vreo 
excepție) au în evidență locatari care de ani in șir n-au mai dat 
pe la ele să.și achite taxele. Și daca ar fi doar ă-li. Nu e, pentru 
că este de udaugat încetineala cu care unitățile economice de pe 
raza orașului achită respectivelor asociații gratuitățile de care 
beneficiază angnjații lor. Uncie n-au mai făcut acest lucru de 
prin noiembrie anul trecut, așa că au rămas datoare cu sute de 
mij de lei. FapL ce punt în dificultate asociațiile, a =tea neputînd 
comanda lucrări tocmai din lipsa banilor. Ca — e clar — nimeni 
nu-ți execută ceva dacă nu scoți finanța-

Aminteam de banii cetățeanului. In i» ■. normai el este obligat 
să plutească doar ceea ce consumă. Apa, de exemplu. Din moment 
ce aceasta i-a fost oferită cu restricții (rauzcle sunt obiective, nu 
le contestă nimeni), normal ar fi ca și plata ce i se percepe să 
ilustreze acest lucru. Consiliul Primăriei din Vulcan a și procedat 
la o hotarire în acest sens. Dom'le, dacă în februarie s-a dat apă 
cu țirîita. pai atunci hai să.l punem pe om să plătească doar 50 
la sută din laxa de apă. Ceea ce mj se pare corect. „Văd treaba 
asta ca pe un lucru normal, mi-a zis dl. primar Avramescu. Am 
vorbit cu RAGCL-uJ din Petroșani, urniind să se ia o hotărîra 
pentru toatfi Valea Jiului. Vad insa ca nu pi ea se găsește înțeleg 
g<?re. Eu aștept, loturi. răspuns. O spun din nouj nu poți taxa omul 
ca și cind i-ai dat apă după cum și.a dorit el".

Ghcorghe OLTEANU

România nu
j 

produce 
teroriști

Știrile colportate de diversa 
publicații din țai ă și din străi
nătate, potrivit cărora, în bazele 
de antr namnit din România se 
pregătesc cetățeni din Basarabia, 
in volei ea organizării unei lovi
turi de stat dincolo de Prut, sînt 
dezmințite categoric.

Atit Guvernul cit și SRI com-i 
b it cu strășnicie astfel de zvo
nuri, aducind argumente în plus 
că România nu este producătoa-i 
re de teroriști. Să speram eă așa 
este. I

In cursul zilei de marți bar- 
jcle iugoslave care blocau încă 
de supt imîna trecuta cursul Du. 
nSrii au fost înlăturate de că- 
ti autoritățile sîrbe.ști, redindu-se 
astfel Dunării calea navigabilă. 
Demersurile autorităților române 
făcute pe lingă cele iugoslave, 
in care se includ și convorbirile 
dintre președinții Iliescu și Do- 
brița Ciosici, deși parcau la un 
moment dat lipsit.' de eficiență 
au dat pină la urmă roade. Insă

S-A PIERDUT UN VAGONET
P-ntru trecătorii ocazion ilJ, 

prezența unui vagonet răsturnat 
pc dreapta, in sen-ui axului <fe 
ciiculație, Petroșani — Tg. Jiu, 
in curba spre Teatrul de Stat 
din Petroșani, pișate Insrmna em- 

; Lleina localității, ținfnd cont de 
specificul minier al zonei. Pun
ți u oamenii locului, ci este un 
obiect oarecare, dispărut d.n pa
trimoniul unei Exploatări mi

nu mai pulin adesurat este fap
tul că acțiunile represive ale 

părții iugoslave an fost din nou 
condamnate de către Consiliul 

de Securitate al ONU, Iugosla
via, prin atitudinea sa, riscind 
o iminentă intervenție militară 

americană, pe teritoriul său, lu
cru iif care SUA il rostește de 
fiecare dat I nu do*r ca o ame
nințare, ci ca pe o dorință acer
ba dc a s infiltra In Balcani.

niere, <u sau L.ia știrea condu
cerii.

Plntru economia țării lipsa din 
circuitul locomotor a unei ranti- 
taț. însemnate cărbune în
seamnă m.,i puțină energie și 
rnii multă risipă

Șofe ri, pietoni, copiii Trei i ți 
cij pictate pe lingă o asemenea 
crt azii S-ar putea să dispară cil 
dc cuiind.

DISPĂRUT
A dispărut de la domiciliul 

sau, din Aninoasa, str. Libertății 
nr. 27, minorul Aron Sava, năs
cut in anul 1WJ3. Ultima dala a 
fost văzul în urina cu trei sâp. 
ti.mini, in orașul Aninoasa. Era 
îmbrăcat cu un pulovăr roșu, 
pantaloni albaștri dc trening și 
cu cizme minereșli de cauciuc, 
cu carimbul scurtat.

Cine pr>ate da relații este ru
ral ba se adreseze (amilii j sau 
polițe i ehn Iseroni-Aninoasa.

S E M N \ L

Acum, cind zăpada c a ,t Ier. 
nut in oraș, locatarii blocului 6 
de pe tinda Aviatorilor au ră
ni is frirn căldură, l’cntru cu pro
misiunile nu-i mai pot încălzi, ci 
așteapta ea cei in drept să în
treprindă ccv.i in acest sens. Deci 
o nouă adresa spi ■■ r are se poale 
dezmorți RAGUL ui! ________

Societatea Comercială
Multîstar- Impex SitL 

Lupeni
v înde cn gros 

prin depozitul din str. Viscozei nr. 1 (in incinta Viscoza 
Lupeiiij, următoarele produse import, cu adaos comer
cial 0.

— vodcă TiGEtc
— vodc ft HASSIJA
— whisky S aud 1’
— whisky H illiums Word* j,
— conserve carne porc
— pateu
Țoale produsele sini import Olanda.
Kefații ț,i livrări, in fiecare zi, inclusiv simbăta, întrC 

orele 8—18, la sediul depozitului sau la biroul desi3<crc, 
situai in str. Viscozei, bloc 2A, sc. II, etaj IV. ap. 28. (1312)

J
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PNL de ia Brașov
Interviu ui di. ȘTEFAN SUCMANARV, 
delegat din partea N.P.L. — Hunedoara

— Cum a fost primit NPL 
la Brașov?

— Opiniile cu privire la fu
ziunea NPL. cu PNL au fost îm
părțite, unii liberali din PNL 
temindu-se ca dl. Cataramă să 
nu ia conducerea partidului. Con
gresul insa a decurs in bune 
condiții.

— In ce proporție au fost 
reprezentate cele două parti
de?

— Din partea NPL au fost 
prezenți 170 de delegați in timp 
cc PNL a avut 430. Votul deci
siv a fost insă al nostru, mem
brii NPL pronunțîndu-se in mare 
majoritate pentru schimbare. In 
momentul în care au votat dele
gații Noului Partid Liberal ma
joritatea celor din sală ovaționau.

— Cum a primit dl. Radu 
Câmpc mu schimbarea sa din 
funcție?

— Domrria-s 1 a dat dovadă de 
mult fair-play. Cei care au fost 
alături de dl Cămpeanu însă, 
se pare că au ceva nemulțumiri.

— Ce i s-a reproșat d-lui 
Cămpeanu?

— Dl. Cămpaenu avea o ima
gine deteriorată deja, datorită 
atacurilor, de cele mai multe ori 
Îndreptățite, din presă. Reproșu
rile s-.ij făcut mai cu seamă cu 
privire la modul în care a ac
ționat în organizarea teritoriului, 
la implicarea pe care a avut.o

pentru 
de dl.

în alegerile președinților 
nizațiilor județene !

— De ce s-a optat 
soluția reprezentații 
Ionescu-Quintus?

— Era nevoie de schimbare. 
Persoana d.lui Quintus în func
ția dc președinte permitc și o 
eventuală apropiere de alte par
tide liberale, ccca ce părea im
posibil în vechea formulă, 
in 
sa do competență.

Dar 
primul rind rămine dovada

— Ce schimbări intervin în 
prerogativele președintelui 
PNL și care va fi organul său 
dc conducere?

— Președintele va avea putere 
decizională mai redusă avînd o- 
bligația de a consulta Biroul Per
manent Central. Acesta cuprinde 
cincj vicepreședinți — Radu Bo- 
roianu, Călin Popescu Tăricea- 
nu, Radu Cămpeanu, Dan Lă- 
zărescu și Viorel Cataramă, plus 
patru membri: 
icscu, Andrei 
Halaicu și D.

— Cum 
organizația 
dețean?

— In termen dc trei luni vor 
avea loc alegeri la acest nivel 
iar pină atunci se va funcționa 
pe baza unui protocol între cele 
două filiale NPL — PNL care 
este in curs de perfecționare.

Roberl IIUMEL

Gcorge Danie- 
Chiliman, Crin 

Coita.
va fi structurată 

PNL la nivel ju-

i

I

Terapie prin joc
Din inițiativa consiliului de administrație al Spitalului muni

cipal și a d.nei dr. Adelhaid Masckek, șeful secției „copii distro
fici", la Petroșani au fost organizate cursuri pentru specializarea 
cadrelor pentru îngrijirea copiilor. Se are în vedere îngrijirea co
pilului de vîrstă mică, ridicarea calități acesteia în instituțiile spe
cializate din Valea Jiului. Se urmărește, cu predilecție, speciali
zarea de cadre pentru aplicarea terapiei prin joc în procesul de 
dezvoltare psiho-motorie a copilului. Cursurile au loc la sediul 
grădiniței nr. 7 din cartierul „Aeroport". Ele sînt gratuite. Sprijinul 
acordat de Inspectoratul școlar este de apreciat. Intre lectori se 
află și trei specialiști veniți din Anglia, Jannifer Bye, Zita Spillet 
.și Dcborah Shephard. Numărul celor care urmează cursul es;e de 
15 persoane. Se asigură o traducere optimă a expunerilor prin 
intermediul doamnei prof. Silvana Macavci. Sînt, de asemenea 
prezenți, pentru a contribui la atingerea obiectivelor cursului, spe
cialiști în pediatrie din Valea Jiului. Efectele acestei inițiative se 
vor vedea în timp. Vor fi, fără îndoială benefice pentru copii. 
(Al. II.)

Incolor, otrăvitor
Tinăra doamnă O.V. din Pe

troșani, făcînd curățenie în pro
pria locuință, a dat peste o sti- 
cl» în care se afla un lichid. 
Ne.știind ce poate fi în acea sti
clă, a încercat să afle, gustînd 
lichidul. Gravă greșeală. In sti
clă
nu a înghițit mult. Este, din cîte 
am fost informați, în afară 
pericol. Spaima 
o lecție pentru toată viața, 
„lichidele" necunoscute nu 
poate juca nimeni. Altfel...

era alcool metilic. Noroc că

de
însă rămine. Și

Cu
se

(C.

IIOLBAN).

Să ne respectăm veteranii!
In nucul cartier dc blocuri din 

Iscroni — Aninojs.i funcționează 
dc un timp încoace un centru 
dc schimbare a buteliilor de a- 
r.igaz. Oamenii sînt scutiți de

deplasarea piuă Ia Vulcan sau 
Petroșani pentru schimbarea bu
teliilor. Responsabilul cu buteli
ile face ce poate, în limita re
partițiilor, pentru acoperirea cc-

Balul
„Crucii Roșii■■ H

Sîmbătă, 6 martie, va fi din 
nou o sărbătoare pentru cei ce 
înțeleg să contribuie la creșterea 
fondului „Crucii Roșii". La res
taurantul „Jiul" din Petroșani, 
are loc, începînd cu ora 14, „Ba
lul Crucii Roșii". Tombolă, mu
zică, dans. Invitațiile s-au pus 
deja în vînzarc. Prețul unitar 
este de 2000 lei, din care 1800 îl 
reprezintă costul meniului iar 
numai 200 de lei rămîn în fon
dul „Crucii Roșii". Oricum, un 
gest umanitar cu dublă semnifi
cație. Și aceasta pentru că balul 
este prilejuit de sărbătorirea 
„Zilei femeii". Locurile sînt li
mitate, fapt pentru care vă su
gerăm să vă procurați invitațiile 
din timp. Vă dorim petrecere 
plăcută .și noroc la tombolă! 
(Al. H.)

Un pic de bunăvoință
Administrator ui pieței agrualimentarc dui cartierul Aeroport 

Al orașului P'-tro ani, Ghcorghe Prodan, este speriat că îl paște 
o amendă consistenta, dc o sută mii, deși susține că c nevinovat. 
Motivația o constituie IVC-uI, singurul din tot orașul, care este 
Im hi- cam di multișor. Dumnealui susține că respectiva amena
jare, ele permanentă utilitate publică, aparține RAGCL-ului Pe
troșani și ca poatc fi repus in stare de funcționare cu un minim 
Ui el t penti i di 1 indarea unei conducte. Pe o distanță di cel 
ri ft 10 metri. Dar, potrivit unor vechi năravuri, chestiunea este 
flasatâ către întreprinzătorii particulari din zona pieței, care, și 
« pc drept cuvint, zic că nu-i treaba lor.

Și, uite-așa, vine primăvara, apoi vara cu căldurile ei, iar 
grupul social din Aeroport rămine un monument subteran al 
indiferenței de la suprafață, vizavi dc o utilitate de ordin public.

lom urmări cine, cum și cînd va dovedi necesarul și mini
mul efort gospodăresc față de o utilitate. Circ, la urma urmei, 
nu ■■■'c chiar gratuit D< aceea e mereu pe drumuri administrato
rul pieței, cl nedorind c.i și acest grup social să aibă jalnica soar
tă a'’<?)n. din Piat.i Victoriei a or. ului.

rcrii de schimb, care se știe că 
e cu mult mai mare decît oferta. 
Dar, din păcate, șeful centrului 
dc schimb, prin exces de zel, a 
ajuns să fie o sursa de nemul
țumiri pentru o categorie de 
cetățeni defavorizați de soartă: 
veteranii de război. Mulți, puțini, 
cîți sînt prin Aninoasa, aceștia 
nu beneficiază de prioritate la 
schimbarea buteliilor. In dispe
rare de cauză, unul dintre aceștia, 
mutilat dc război pentru care 
deplasarea pc stradă se face cu 
dificultate, s-a adresat primaru
lui Aninoasei, după cum nc-a 
informat dl. 1’ctrc Burice, local
nic. Dar n a găsit înțelegere nici 
la primărie, spunîndu.i-se că 

toți trebuie să stea la rind cînd 
e vorba de schimbarea buteliei!

După cîte știm veteranii de 
război și handicapați! beneficia
ză de astfel de facilități. E trist 
să constați că nu se ține scama 
dc ele la Aninoasa. (V.S.) J1
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Pentru
mămici

se anunțăO manifestare ce 
interesantă va avea loc în sala 
Cercului militar din Vulcan, vi
neri, de la ora 10. Este vorba de 
un program artistic dedicat so
țiilor cadrelor militare din gar
nizoana Vulcan. Programul va 
fi susținut de copiii dc la Gră
dinița nr. 5. Manifestarea va fi 
precedată de vernisajul expozi
ției dc desene a membrilor cer
cului de arte plastice al Clubului 
copiilor din localitate. (Al. II.)

Provocatorii nu
se astîmpăra
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Leontin Popp s-a
In perioada 19—26 februarie a 

avut loc în Suedia tradiționala 
Cupa Polar, organizată de Fe
derația dc Popice suedeză, la 
care au participat nu mai puțin

Ne părăsesc frumoasele...
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întors din Suedia
dc 12 țăi i, printre care și Româ
nia.

Echipa noastră masculină a 
fost formată din Leontin Popp 
(Minerul Vulcan) și Donis Vasia 
(Rulmentul Brașov), iar la femi
nin a participat Adriana Antoa- 
nesa (Constructorul Galați). Com
ponentul echipei campioane a 
obținut un excelent loc 111, dc- 
vansind cîțiva foști campioni 
mondiali, iar la perechi România 
a ocupat locul V. La feminin, 
componenta echipei din Galați 
s-a comportai sub posibilități, cla- 
sindu-sc pe locul XII.

La întoarcere, pe teritoriul Ger
maniei, delegația noastră a fost 
atacată de un grup dc țigani cehi, 
care au operat noaptea, dezlc- 
gind lanțurile de la cușclă, fără 
ca sportivii să simtă. Au dispă
rut doar o 1 internă și alte mă
runțișuri, banii fiind ascunși sub 
perna unde „muniții" n au reușit 
să manevreze. „Despic Suedia și 
despre competiție numai cuvinte 
de lauda, iar nemți, suedezii, 
austriecii, tl.iiu zii, ungurii, Iran, 
cozii, polonezii, estonienii, croații, 
parca sînt din alta lume. Toți 
cu echipam nt super, cu diurnă 
peste puteri, cu mașini proprii și 
cu o aureola de super europeni. 
Tr< nul care ne a adus in țara 
pai i ii" a s< os din Europa".

Doici NEAM|'U

HOROSCOP.
PEȘTI — IEPURE

.19 tebruario — 20 martie)

Plutiți în ape cam tulburi. A- 
tenție la filtre...

BERBEC — DRAGON
(21 martie — 20 aprilie)

Oboseala își spune cuvîntul. 
Poate ar fi indicat să mai luați 
o pauză de o... berc 1

TAUR — ȘARPE
(21 aprilie — 20 mai)

Aveți mînă bună astăzi. As- 
trele vă indică succesul într-o 
afacere „surpriză".

GEMENI — CAL
(21 mai — 21 iunie)

Totul este O.K. Dar cu dra
gostea cum (mai) stați?

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 iulie)

O clipă de revelație vă va re
zolva toate problemele cărora nu 
le găseați soluții.

LEU — MAIMUȚA
(23 iulie — 22 august)

Stresul se amplifică. Ar fi 
bine să vă luați un concediu de 
odihnă.

FECIOARA — COCOȘUL
(23 august — 22 septembrie)

Posibile certuri cu partenerul.
Aveți grijă să nu' săriți calull

BALANȚA — CI1NELE
(23 septembrie — 22 octombrie)

Aveți dc luat o decizie foarte 
importantă. Cîntăriți-o cu atenție!

SCORPION — MISTREȚ
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Continuînd să mergeți din gre
șeală în greșeală va veți trezi 
la un moment dat singur(ă).

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Considerați momentul actual 
ca un... mărțișor. Cea mai bună 
soluție de a vă aplana conflic
tele familiale este să faceți la 
fel ca cl țca).

CAPRICORN — BOU
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Atenție la stresul generat de 
colegi. E mai bine să plecați în 
concediu.

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 ianuarie — 18 februarie)

Este momentul să redeveniți 
ceea cc ați fost, ba chiar mai 
mult dccit atit. Conjunctura vă 
este favorabilă!

PROGRAMUL 
IV

JOI, 4 MARTIE
10,00 TVR lași.
II, 00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. Ca la loial.
13,25 Video-clipuri.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo,
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Prcumvcrsitaria.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvani'.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germană.
III, 05 Povestea vorbei.
18,33 Tclc-discul muzicii popu

lare.
19,00 .Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate
20,00 Actualități.
20,40 Microrccital Marina Florea.
20,55 FOTBAL: Royal Glub An- 

vers — Steaua București.
22,50 Azi în prim plan.
23.35 Actualități.
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UMIROM S.A. PETROȘANI ,JI
Munca profitabilă se cheamă relansare i

Nimeni in această lume, nici 
chiar marile corporații și con
cerne, nu au posibilitatea să pro
ducă totul, de la extragerea și 
prepararea materiei prime pînă 
la fabricarea și vinzarea produ
sului finit. Numai ideal se poate 
judeca o astfel de alternativă 
deoarece specializarea, cu toate 
greutățile din economia noastră 
determinate de funcționarea im
perfectă a tuturor verigilor din 
lanțul economiei de piață, este, 
pretutindeni, soluția realistă a 
acestui timp, știută de toți ma
nagerii.

,’un intilnit un astfel de om, 
deoarece oameni sînt și manage
rii. care mai că plingea de necaz 
nu cind îmi vorbea despre faptul 
ca s-a stabilit parcă o ciclicitate 
in criza resurselor financiare. Es
te cazul UMIROM-SA din Pe
troșani, unde, pe terenul mai 
ferm al situației financiare din 
anul trecut, a început o relan
sare economică. Se produc ca și 
altădată, grinzi și transportoare, 
piese de schimb pentru utilajele 
proprii dar și ale altora, apara

DE 8 MARTIE

Germania ne trimite 
50 de vagoane

După scandalul ecologic declan
șat în urma introducerii și de
pozitării pe teritoriul României, 
in speță in județul S.biu, a unor 
importante cantități de deșeuri 
toxice, Guvernul Federal al Ger
manici a hotărit să trimită în Ro
mânia 50 de vagoane, peste 3500 
de recipienți, precum și personal 
specializat în scopul reambalării, 
neutralizării și ridicării substan
țelor nocive, urmind a fi trans
portate în condiții de maximă si
guranță în țara de origine. Pentru 
această acțiune s-au alocat peste 
3,3 milioane mărci de la buget, 
din partea Ministerului de resort 
al Germaniei, urmind ca produ
sele să fie distruse imediat după 
sosire,în unul din landurile vest- 
germane, care participă și finan
ciar la măsura adoptală de exe
cutiv.

Operațiunea se va întinde pe 
o perioadă de circa o lună de 
zile, cu participarea experților 
români și a comisiilor guverna
mentale special constituite.

După curățirea In totalitate a 
terenurilor și locurilor unde au 
fost depozitate, urmează prin a- 
nalizc de laborator să se verifi
ce calitatea solului, pentru a se 
vedea dacă va putea fi redat în 
întregime sau parțial circuitului 
agricol, chiar din această primă
vară. (D.N.) 

tură electrică antigrizutoasă etc. 
Pentru parteneri din Germania se 
fabrică diverse construcții me
talice și aflăm că sînt într-o fa
ză destul de avansată relațiile cu 
polonezii și rușii (interesați de 
combinele fabricate la Petroșani) 
dar și cu turcii și ungurii (pen
tru grinzi de suținere individua
lă).

Una peste alta perspectivele ar 
fi optimiste și n.ar fi motive te
meinice de lacrimi și îngrijora
re. Dimpotrivă, întrucit anul tre
cut se încheie cu un profit care 
se află în jurul a 70 milioane 
lei. Speranțele erau ceva mai 
mari în 1992 însă s-au resim'it 
sever consecințele blocajului fi
nanciar.

Din cauza banilor, a acestui 
profit, sînt cel puțin două punc
te de vedere, asociate pe fondul 
unei asigurări cu comenzi, fer
me, care garantează o bună func
ționare pe șase luni din acest 
an.

De aceea, după 1 ianuarie, au 
fost rechemați mulți dintre mun
citorii care se aflau în șomaj

D A G S k A B E L TV- poate emite
In luna februarie 1993, Consiliul Național al Audiovizualului 

a acordat licență de emisie și postului teritorial de televiziune prin 
cablu DAGS KABEL TV Petroșani, condus de Gigi Duță.

Cu alte cuvinte postul de televiziune poate să emită, și dl. 
Duță ne informează că arc aduse toate echipamentele și în pre
zent lucrează la montarea instalației în Petroșani Nord, urmind 
să se extindă pe parcurs și în celelalte zone ale orașului.

Ca un element de marc însemnătate, consemnăm faptul că 
instalația pe care o montează dl. Duță permite introducerea unui 
sistem intern de telefoane și atenție un sistem computerizat de 
alarmă cu redare pe televizor, sistem ce nu dă nici o șansă in- 

fr actorilor.

tehnic, o realitate inventată în ; 
marșul către economia liberă. ! 
Oricît ar fi fost de straniu, însă, ! 
unora pare a le fi convenit po- ! 
ziția de șomeri deoarece s-au lan- ! 
sat în felurite afaceri. !

Dar să revin la bani, chiar da- ! 
că ei n-aduc fericirea, cum cînta ! 
odinioară cunoscuta noastră in- ! 
terpretă de muzică lejeră. N.aduc, ! 
pentru că, se răspundea cu ! 
promptitudine, sint prea puțini... ! 
La societatea ce o am în vedere. ! 
unii, probabil cei mai mulți, vor ! 
salarii mai mari, alții că se pot • 
da dividende anuale. De aceea se ■ 
conturează ideea ca la negocie- ; 
rile contractului de muncă să ; 
crească și salariile. Fiecare om, > 
la urma urmei, știe prea bine că ; 
cc-i în mînă nu-i minciună. [

Așa că lacrimile blîndului di- [ 
rector se vor usca pentru că o [ 
relansare economică aduce pro- ; 
fit. Iar profitul aduce zîmbetul J 
pe chipuri, acum, în prag de > 
primăvară, cînd vor începe ne- [ 
gocicrile salariale. [

Tibcriu SPATAIIU !

IN MEMORIAM

MIRCEA ICHtM
S-a dus dintre noi. S-a dus pe drumul celor drepți. 

El, omul cel mai drept și mai nobil dintre slujitorii presei 
române și al ideii de ziarist. EL, minunatul om și profesio
nist, Mircea Ii-hiin nu mai este printre cei vii.

sa, «til ie mare., etît de caldă, alit de piină de 
sănătate n_a mai bătut. S-a oprit definitiv, frttr-0 aw?<rzarc 
cumpăna a vieții zbuciumate a lui Mircea Icbim Și, el, 
veșnicul optimist, omul care a trecut cu zimbetul peste cele 
mai cumplite încercări pe care le poate trăi un om, nu a 
mai putut trece și acest hop. S_a poticnit dintr-o dată. De 
tot. Lutnd cu el tot ceea ce putea încă să dea pentru presa 
română, dar fără să ia, ceea ce deja a dat pentru presa 
românească, la numai cei 18 de ani ai săi. El a fost dintot- 
deauna motorul ambițiilor și pasiunilor profesionale reușind 
să facă din cei care i.au trecut pe sub mină meseriași la 
fel de împătimiți ca și el. Nu_i de mirare că el, Mircea 
Ichim a fost ales, președinte al juriului de onoare al zia
riștilor, membru in conducerea Societății Ziariștilor români 
și în ultimul timp deputat în Parlamentul României

Toate acestea l-au măcinat zi de zi și Mircea lehim s.a 
dus dintre noi.

Dar veșnic a fost și va rămîne printre slujitorii presei 
ca un simbol de neegalat al dăruirii și pasiunii pentru 
meserie.

Nimic nu ne va face să te uităm Mircea Ichim.
Dumnezeu să-ți odihnească sufletul tău zbuciumat căc» 

de iertat nici măcar Dumnezeu nu are ce sâ_ți ierte.

GREVĂ LA TG JIU
Consiliul de administrație al 

sindicatelor din RAL Tg. Jiu a 
hotărît că în ziua de 8 martie 
1993, între orele 13—15, în cadrul 
bazinului aparținînd Regiei Au
tonome a Lignitului Tg. Jiu este 
preconizată o grevă de avertis
ment.

Dacă problemele revendicative 
nu vor fi soluționate, în ziua de 
11 martie, orele 7, se va intra în 
grevă propriuzisă, urmind ca pe 
data de 14 martie să se alăture 
greviștilor celelalte unități mi
niere din țară. Știrea a fost di
fuzată pe postul Radio România 
Actualități în scara zilei de 2 
martie. (D.N.)

PILULE
In parcul din Piața Victoriei

Ademenita cu un covrig
La prima vedere poate părea exagerat, dar cît de ușor se poate 

cumpăra un suflet în ziua de azi, in condițiile unei continui pau
perizări, puteți constata citind rîndurilc care urmează.

Mă aflam în stația de autobuz din Piața Victoriei, Petroșani. 
Un individ care, cel puțin aparent, aștepta autobuzul, ca și mine, 
cumpră un covrig de la un chioșc din apropiere. Mușca din el, 
absent. La puțin timp se apropie ea... Cu ochi lacomi privea fie
care bucățică de covrig ce poposea între mestecătoarele omului. 
La început acesta nu a observat-o. Ea, nemaiputînd suporta, pro
babil, s-a proțăpit în fața lui, privindu-1 fix. „Ce vrei, ți-e foame? 
Stai să mă duc să mai iau un covrig". I-a aruncat o bucată, care 
a dispărut imediat între fălcile ei. Individul a privit în dreapta, 
apoi în stingă, după care i-a zis: „Hai cu mine. Și așa văd că 
nu apare nici un autobuz". Au plecat amîndoj spre parcul din 
centrul Pieții. l-am privit ctim se depărtează. Un om și un cîine. 
De fapt, era cățea. Lehuză. Cele două rînduri de țîțe se bălăngă
neau în ritmul pașilor săi voioși, dc animal ce simte că și-a asi
gurat micul dejun.

I’aul MCULESCU

In gara Subcetate 
a ars un vagon

Luni seara, în jurul orei 19,50, 
în gara Subcetate a ars în în
tregime un vagon de sudură, a- 
parținînd Regionalei CFR Timi
șoara, și un altul a fost distrus 
în proporție de 60 la sută. La in
tervenția pompierilor, focul a fost 
stins în jurul orei 21,30, la fața 
locului sosind o comisie de cer
cetare a cauzelor.

Nu se cunosc amănunte în le
gătură cu izbucnirea incendiului. 
(D.N.)

In virtutea prerogativelor func
ției de președinte ales, Bill W. 
Clinton a numit u scrie dc per
sonalități mem’e a completa 
posturile necesare desfășurării 
activității Administrației SUA. 
Majoritatea acestor propuneri au 
fost, după documentări serioase, 
acceptate. Una dintre ultimele 

luncțu ce trebuiau acoperite a 
tost aceea dc Procuror general. 
Pentru ocuparea carcia s-au făcut 
doua propuneri succ- ive, ambele 
respinse din același motiv. Cele 
tloii.i persoane vizate aveau in 
slujba unul sau mai mulți munci
tori imigranți, angajați fără ac
te. Presa — băgăr< ața cum e — 
■ î descoperit șmecheria. Aceste 
lapte sînt incompatibile cu le
gislația Statelor Unite și, evi
dent, cu înalta funcție de Pro
curor general. Abia a treia per. 
soană propusă a fost găsită „cu 
rată" și acceptată.

Această problema, a muncitori
lor „clandestini" se pune și la 
noi. Bineînțeles, la o scară dife
rită, adaptată condițiilor noastre 
— d -ei originală

Privatizarea ea.- un lenom> n 
pozitiv. Apariția de noi firme în- 

<amn.â, implicit, crearea unor 
r oi Jocuri de muncă Nu încerc o 

paralelă între numărul disponibi
lizărilor — prin șomaj — din 
firmele cu capital dc stat și nu
mărul noilor locuri dc muncă 
create prin privatizare. Este 
foarte clar că ponderea celor din
ții este net mai marc. Nu discut 
nici cauzele. Ceea ce vreau să

Muncitori „clandestini”
supun atenției este modul dc a. 
plicarc a legislației privitoare la 
încheierea contractelor dc muncă.1 
.Segmentele sociale c le mai afec
tate de șomaj sint tineretul 
femeile. Jn cazul în care unui 
tinâr (tinere) i se oferă posibili
tatea ocupării unui Joc de muncă 
— un lucru mare în contextul 
actual — acesta, dc bucurie, es
te dispus, pentru a-1 ocupa, chiar 
la compromisuri păgubitoare. Mo
mentan. ele nu-și dezvăluie as
pectul negativ. Dar, mai devreme 
sau mai tîrziu compromisurile 
iși arată „colții".

Se poartă acum, atit in brmc- 

le cu capital de stat cît și în 
cele private angajările dc probă. 
Cu diferența ca, în primul caz, 
pretendenții la un loc de mun
că sînt și plătiți pe perioada res. 
pectivâ. In situația în care nu 
corespund sînt repuși pe liber. 
Acceptat fiind, angajatului 1 se 

înclicie un contract <l« muncă pe 
durata ne — s.m determin.Hă, Jn 
care se specifica obligațiile și 
drepturile acestuia. Datele esen
țiale ale problemei sint trecute, 
conform procedurii știute, in 
Cai tea dc muncă. Astfel omul 
beneficiază de toate drept urile 
legale c- decurg clin aceasta. U- 
mil dintre ele este dreptul la 
asistență midie îhî gratuită. Apoi, 
durata angajării la respectiva fir
ma se cumulează la calcularea a- 
nilor dc pensionare. La unele 
firme cu capital privat lucrurile 
se petrec mai altfel. Se acceptă 
ociipaica postului pe o perioadă 

dc proba, ce poate dura de la 
cîteva zile pînă la 2—3 luni. In 
acest timp, persoanele in cauză 
nu au beneficiat nici măcar de 
salariu, darmite alte drepturi, 
mai „mărunte". Să presupunem 
că pretențiile patronului au fost 
satisfăcute, in ce privește postul 

respectiv si angajarea s-a făcut. 
Cum? I’rin sistemul numit „de 
prestări servicii". Pe un formular 
tipizat se trec esențialele drepturi 
și obligații ale ambelor părți, a- 
ccsta țininrl loc unui contract dc 
niiincă. Bincințeles cu termenii 
acestuia sint ncgociați, ceva de 
spcri.ill Mai ales dc către anga
jat. In situația menționata, pa
tronul nu este obligat prin lege 
să întocmească angajatului Carte 
de muncă. Ca să nu mai punem 
la socoteală faptul cu, nu dc pu
ține ori, nici măcar formularul 
penii u „prestări dc servicii" nu 

este întocmit. Mulți fericiți gă
sitori aj unui loc de muncă nici 
nu își lac probleme in acest sens. 
Presați de o situație familială 
precară, aceștia se mulțumesc cu 
faptul că pot ciștiga și ei un ban

Există o situație, insă, in care 
patronul este obligat prin lege 
sa opereze în Cartea dc muncă 
Atunci cînd cerc transferul anga
jatului de la firma la care a lu
crat pînă în acel momet, la fir
ma sa. Dacă nu o face, pe motiv; 
ba că n-arc timp, ba că mai tîi 
ziu, ba că „c^ti ținură .șt mai ai 
pînă la pensie", asta poate d.i de 
gîndit. In sensul că patronul cu 
pricina nu a achitat taxele și im
pozitele prevăzute dc lege. La 
ora dc față nu cunoaștem daca 
respectivul patron poate fi obli
gat să respecte legea și p<in 
alte ■ modalități, ■ în afara deschi
derii unui proces prin Tribunal. 
.Săptamina viitoare insă, vom fi 
în m.îsiti i sa vă relatăm (cel pu
țin) un caz concret.

I’aul NivlLESCU
P.S. Ticbuie să remarcăm ta 

genul dc patron descris este ua 
„pîrit" in breaslă. Adcvârații pa
troni nu se pretează la treburi 
de genul ocola.



4

ANIVERSARI
»

SA-Ț1 FIE viața o imensă cim- 
pie presărată cu florile pure ale 
Iubirii, peste caic să nu se abată 
niciodată norii grei ai suferinței 
(1 durerii! Este tot cc-ți pot dori 
fecum, draga m» fiică Sorodoo 
Erlstina, cînd în buchetul vieții 
Vîțe prinzi cel de-al 18-lea tran
dafir. Un sincer „La mulți ani“ 
ai ături dc cele mai frumoase gîn- 
du ri. Cu dragoste, tata și fratele 
Răzvan. (1311)

VIN7 ARI— CUMPĂRĂRI

__ <■ . .... 
i> U B Ii I C I T A T B

FOTO CONSIGNAȚIA Pe
trila, Complex 8 Martie, vin
de: video Akai, cu telecoman
dă și mIcrofon semiprofesional 
Akai, made în Japan) whisky 
Scotch Red Streipe, licență Is- 
prețuri. Telefon 550883 do la 
orele 10—19) telefon 545993, 
raci, la cele mai avantajoase 
toată ziua. (1312)

JOI. 4 MARTIE 1993 , ,

ACUM cînd susură izvorul șl 
ghioceii înfloresc, îți dorim, dra
gă Daniel Istrate, multă sănăta
te, fericire, împlinirea tuturor 1- 
flealurilor la aniversarea zilei de 
na?tere. Cu dragoste, părinții, 
tor a Lorina și prietena Elena. „La 
mul ți ani”! (1319)

r
PENTRU scumpa noastră Ne

meș Iuliana, la aniversarea zilei 
de naștere, multe flori, multă să
nătate, fericire, noroc și împlini
rea tuturor dorințelor. „La mulți 
ani!” Cu toată dragostea, soțul 
Feri șl copiii Eniko și Ocsl. (1320)

VIND convenabil player Funai 
și boxe Unitra 75 W. Telefon 
543027, după ora 20. (1438)

VIND urgent apartament 2 ca
mere, confort I, cu îmbunătățiri. 
Petroșani, str. Aviatorilor, bloo 
54, ap. 37, zilnio după ora 
(1327)

CUMPĂR sau preiau contract 
garsonieră cu bucătărie mare in 
Petrila șl apartament 2-3-4 ca
mere în Petrila sau Petroșani, in
diferent zona. Relații: Petrila, 8 
Martie, bloc 8, ap. 16, la sediul 
firmei AMBAVI TELECOM. Te
lefon 550410 (Bebe Lupșa). (1261)

VIND televizor color, nou, preț 
foarte convenabil. Telefon 543772. 
(1289)

VIND apartament 2 camere în 
Petroșani. Republicii, 109/43. (1416)

16.

VIND Dacia break, import Un
garia, și mo'or Diesel Citroen. 
Petroșani, Gh. Barițiu, 26. Tele
fon 545148. (1429)

VIND garsonieră mobilată Pe- 
Irila, str. Sahia, 23 B. 2, SC. 1, 
ap. 8, după ora 17. (1440)

VIND casă șl teren în Petro
șani, str. Vilelor, nr. 4. Telefon 
545562. (1442)

VIND mobilă sufragerie și 
Fiat 1300 cu piese de rezervă. 
Petroșani, Gh, Barițiu, 24. (1443)

VIND apartament 2 camere, 
str. Aviatorilor 26 A/3, relații 
str. Păcii, bl. 1, ap. 2, între orele 
15—19. (1444)

VIND apartament 1 camere 
Petroșani Nord. Cumpăr garso
nieră, exclus Aeroport. Telefon 
541626, după ora 16. (1436)

diverge

SOCOM „UNIREA" Bar-Cola 
Petroșani, Avram Iancu, nr. 8, 
organizează concurs în dala de 
7 martie, ora 9, la sodiu, pentru 
ocuparea unul post de barmană. 
Condiții: studii de specialitate, 
vîrsta maximă 30 ani. (1439)

OFERTE DE SERVICIU

IPUBLICITATE
Filiala

Electrocentrale
Paroșeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS
data de 15 martie 1993, pentru ocuparea postului de 

— revizor contabil.
Condiții: studii superioare; vccliime în specialitate 

de minim 5 ani.
încadrarea se face conform Legii 30/1990.
Cei interesați vor depune la serviciul personal cerere 

de înscriere precum și Curriculum vilac.

in

„DINCOLO DE MIINE“

Gogelea, la aniversarea zi- 
naștere, sănătate, fericire 
m’ilți ani!” (1337)

MULȚI ANII” Pice și fie 
călăuzească

VIND vacă, Vulcan, str. Morii 
nr. 56. (1419)

SOCIETATEA Comercială „Cer
bul de Aur“ Petrila angajează șo
feri, brutari și formație muzicală. 
Relații: la sediul societății, 
tre orele 12—14. (1424)

in.

Incepind de sîmbătă, G martie, în fiecare zi, pină pe 
dala de 27 martie, excepție zilele dc luni și joi, sînteți 
invitați a lua parte la programul „DINCOLO DE bllINE“ 
care va avea loc la Casa de cultură Petroșani, INCEPIND 
CU ORA 18,CU

PĂRINȚII urează dragului lor 
riorin 
lei de 
I* .La

,LA
ea primăvara să.ți 
pașii tot drumul vieții spre idea
lul dorit, (d-luj Todeilă Profirei, 
Vulcan). (1412)> - - -

TOATE fiorile și toate bucuriile 
lin lume pentru Zgripcea Ion Do- 
rel, cu ocazia zilei de naștere. 
,La mulți ani!” și multă sănă
tate din partea părinților, buni, 
cilor și fratelui. (1421)

VIND dubiță Barkas -1000, an 
fabricație 1988 și Dania 1110. an 
fabricație 1987. Telefon 550425, 
Petrila, Republicii, 36 bis. (1420)

VIND convenabil Skoda S. 100. 
Vulcan, str. Gării, 
curtea Brutăriei). (1422)

nr. 17. (în

pierderi

nu
de

PIERDUT autorizație pe 
mele Vas Iuliana, eliberată 
Prefectura județului Hunedoara. 
O declar nulă. (1426)

Acest program va fi susținut de DOMNUL LONNY 
LIEBELT, licențiat în teologie, care tratează subiecte ca: 
Legea libertății, Semnul misterios, Crucea lui Isus, Ziua 
socotelilor, Adevărul despre Iad.

In paralel — program special pentru copii. (1108)

VIND casă cu grădină, 
trosani. Informații: 
545736, 545373. (1423)

Pe- 
telefon
in

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Preda Laurențiu, 
eliberată de EM Vulcan. O de
clar nulă. (1433) S. C. Vest Servicii S.R.L. Petroșani

VIND Trabant Combi, 
bună. Petrila, 8 Martie, 
(1428)

stare 
34/34.

PIERDUT carnet șomer nr. 
1074-4.22, eliberat de Direcția de 
muncă și protecție socială Deva 
— Oficiul Petroșani. 11 declar 
nul. (1441)

DECES

str. Independenței nr. 5, 
ANGAJEAZĂ

ULTIMA ORĂ

Optimile de 
finală aie

Cupei 
României 
la fotbal

zidari
instalatori sanitariști și încălzire 
timplari mobilă și binale. (1427)

FAMILIA Fondrea anunță 
din viață a celui ce a fost

BARBOANE 
Odihnească în pace ! 

Inmormintarea are loc azi. 
de la domiciliul din Livadia. (1431)

cu nemărginită durere, înrolarea

IOAN (ȚILICA)

ora 12. Coit’giul funerar pleacă

COMEMORARE

S.C. INDCROM 5.R.L.
Petroșani
vinde en gros și cu amănuntul

Marți, 2 martie, în prezența 
delegațiilor echipelor participan
te in iraaiționala competiție Cupa 
României la fotbal, a avut luo 
tragerea la sorți pentru optimile 
de finala, ce vor avea loc în ziua 
de 10 martie, de la ora 14,30, pe 
terenuri neutre.

lAată programul jocurilor;
FC Inter Sibiu — FG Petrolul;
Steaua — Progresul;
„U“ Cluj — Dinamo;
Gloria Bistrița — Rapid (par

tida se va desfășură la Bra,ov);
IC1M Brașov — FO Maramureș; 
Univ. Craiova — GSM Reșița 

(meciul este programat la Tr. 
S'.'verin))

FC Brașov — FC Selcna Bacău; 
Dacia Unirea — Minerul Motru; 
Echipele care nu au căzut de 

țomun aco.d, în ziua tragerii la 
sorți, asupra localităților, sînt 
pblig.de a comunica FRF, în cel 
«nai scurt timp, terenurile asupra 
Cărora s-a convenit a găzdui dis
putarea întilnirilor.

• In cazul in care nu se va 
ajunge la nici o înțelegere, drep. 
tul de programare și alegere a 
Ic ului de desfășurare re.inc în 
lîxoluslvllatc FR.F.

PĂRINȚII, fiica, soția, sora, cumnatul și nepoții, amintesc 
cu aceeași durere că s_a scurs un an de cînd iubitul lor 

SCIIENK ARPAD MHIAI (39 c,m)
i-a părăsit pentru totdeauna.

Nu_l vom uita niciodată. (1187)

PRIN MAGAZINUL DE PE STRADA 1 DECEMBRIE 
(vizavi de Hotel Petroșani)

■ APARATURA FRIGORIFICA MARCA FJORD 
Asigură garanție de 12 luni.
Reparațiile se execută în Petroșani.

Publicitate ■ «u. - ___

Universitatea Tehnică

S.C. Transport Local 
Valea țiului S. A.

Petroșani

Petroșani
In data de 0G.03.1993, ora 9,00, in amfiteatrul A3 arc

cu sediul în Iscroni nr. 3 
Telefon: 543328 — 513622 

ANGAJEAZĂ 
urgent direct sau prin transfer:

sudor 
electrician auto 
electrician foiță 
forjor

— 1
— 1
— 1
— 1
— mecanici auto.

(1 137)
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loc
DESCHIDEREA CURSULUI DE PROGRAMARE A CAL
CULATOARELOR IBM PS/AT/XT, 
PENTRU ÎNCEPĂTORI ȘI AVANSAȚI.
SE ELIBEREAZĂ CERTIFICAT DE ATESTARE I A AB
SOLVIREA CURSULUI.

Dirertor curs, prof. univ. dr. ing. Mirițd Ion.
Informații la tehn. Drăghici Cristian. Telefon .512580, 

ini 147. (1418)

PUBLICIT A TE

•ir.

Materialei" ooeo—endal. , 
nepublicate na ie restituie. Rr>- 
ponsabilil'Uca morală șl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In drtlcole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

I 
I
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Secretar de redacție
Gheorglic ClIIRVAS/l

Responsabil do număr
Tiberiu VINȚAN
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Emilia AC1I1REI I
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