
COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMAȚII. APARE IN VALEA JIULUI

j Anul V, nr. 828 J 
[ VINEiHj 

[ 5 MARTIE 1993 j 

j 4 pagini — 15 lei 
l-------------—---------

Program de

J audiențe : 9 — 13

Guvernul a hotărît

indexarea salariilor și a pensiilor
Fără îndoiala, hotărîrile de cel mai 

mare interes — adoptate de Guvern in 
acest început de lună martie se reieră la 
indexarea salariilor și pensiilor. Am re
ținut că spre deosebire de practica anilor 
1991—1992, executivul a stabilit pentru 
ianuarie — aprilie 1993 același indice de 
creștere atît pentru salarii cit și pentru 
pensii, â<igurind menținerea actualului 
raport între cele două surse de venit.

Consecvent principiului de a acorda 
pro' -cție socială celor cu venituri mici 
s li hotărît ca indexarea să fie aplicată 
d i" errtrat, asigurmdu-se creșterea mini

melor pe economie, măsură obligatorie 
pentru toți agenții economici cu capital 
de stat. S-a recomandat ca și în domeniile 
similare — cooperație, agricultură — să 
se procedeze prin încadrarea în minimele 
stabilite pe economie.

Indicele de creștere a salariilor și pen
siilor pentru lunile ianuarie — aprilie 
1993 este de 9,1 la sută.

S-a stabilit ca pentru luna martie pen
siile să se plătească potrivit acestei in
dexări, iar diferențele lunilor ianuarie și 
februarie să fie plătite pe cupoane sepa
rate în luna aprilie 1993.

txccutivul, la un greu examen i
ÎNDEMNUL unui

OASPETE AMERICAN :

HUHtl< > <

Ieri, in fața camerelor reunite ale Parlamentului, primul mi- 
, .tru al Ga-.cinului, dl. Nicuiae Vacaroiu, a prezentat Raportul 
privind actîrftc.tc executivului pe 100 de zile și Strategia de re- 
i ma . i ial-ec >n unica a Programului dc guvernare. Prezentarea 
c. . uminteior se încadrează ln prevederile Constituției.

Asupra ormnii in care au fost prezentate au lacul precizări cei 
ci' pie7eumți ai Camerei D putaților și Senatului, in sensul că 
primul documc. c nțme o privire analitică spre trecut iar al cloi- 
' i oRră pvrsp nisa viitorului. Deci, ordinea prezentării lor de 
c tre raportor a lost impusa de logica continuității. Ambele do
cumente vor fi supuse dezbaterii, Îndeosebi in cursul săptăminii 
v 11" re.

După cum se știi-, oci.itu cu învestitura acorumu Guvernului 
a fost aprobai, in principiu, și Programul ele guvernare. Cu toate 
. “ .•stea, parlamentul poate acorda guvernului o moțiune de cen
zură, echivalentă cu un vot dc neîncredere, dacă se apreciază că 
Raportul sau Strategia nu răspund cerințelor pentru a fi însușite 
dc- legislativ. Deși in actualii structură Guvernul este sprijinit de 
o majoritate parlamentară — mai puțin confortabilă ca in prim 11 
legislativ — nu este exclusă ipoteza unei moțiuni de cenzură.

In sprijinul Guvernului vin insă mai multe elemente de con
ținut ale celor două docum. nte. Bună sau rea, guvernarea prime
lor 100 dc z,le este străbătută de două realități : ieșirea din iarna 
fără „dezastrul- prevăzut la începutul acestui greu anotimp și, in
trarea in 1093 cu mai multe semne de redresare economică. Stra
tegia de reformă are, de asemenea, credibilitatea prin realismul 
unor obiective. Nu este promisă bunăst uca care a dominat campa
nia electorală a unor partide din opoziție. Ideea de a uni obiecti- 
v le dc redresare și dez.voltare într-o acțiune coerentă este sus
ținută și de corespondența destul dc vizibilă dintre Strategie și 
numeroasele proiecte de legi înaintate Parlamentului in lunile 
decembrie 1992 și ianuarie — februarie din acest an.

Toate acestea întăresc opinia avansată de mai multe forma
țiuni politice și de unii observatori ai vieții social-cconomice româ
nești potrivit căreia guvernul va obține validarea celor două docu
mente in Parlament. Oricum, aștejitam cu interes desfășurarea 
dezbaterilor Ion MUSTAȚĂ

„Hoierîtcr este ceea ce face Valea Jiu'ui însăși...’'
Zilele trecute, Valea Jiului a 

avut ca oaspete pe dl. prof. 
Tlieodore FRIEND, președintele 
organizației „Eisenhower Felow- 
Ships", din Statele Unite ale 
Americii, o fundație al cărui o- 
biectiv major este promovarea 
cooperării internaționale. Mai 
putem preciza că președintele 
de onoare al organizației este 

Gcrard. Ford, iar charmain Gcor- 
ge Bușii. Vizita in Valea Jiului 
a d-lui Th. Friend a avut un 
caracter prospectiv, de sondare 
a realităților social-econormcc. 
ICste o documentare pe care o 
întreprinde respectiva organiza
ție americană atit in România, 
cit și in alte țări din estul Eu
ropei (Polonia, și Ceho-Slovacia) 
in scopul stabilirii unor priorități 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
cooperare, poate chiar de asisten
ță. Dl. Friend, însoțit de dl. dr.

Radu Dop, consilier al ministru, 
lui sănătății, a fost oaspetele 
Fundației IMPRO Valea Jiului. 
A vizitat Spitalul Lupeni, mina 
Valea de Brazi, chiar și un aba
taj frontal mecanizat de la ori
zontul 4OO, alte obiective sociale 
și turistice din zonă și a avut 
contacte cu cadre tehnice, spe
cialiști din minerit, din m dicină, 
administrația locală, invâțămînt, 
cu reprezentanți ai formațiilor 
salvamont ș.a. Oaspetele și-a 
continuat vizita și in alte centre 
din județ, fiind primit și la 
Prefectură.

In legătură cu vizita sa 111 Va
lea Jiului, musafirul ne-a preci
zat că prezența sa aici se explică 
prin importanța economico-socială 
deosebită a acestei zone, impor
tanță ce depășește perimetrul 
Văii Jiului, prezentînd interes 
și pentru diferite organisme in

ternaționale. Date fiind evenimen
tele post-revoluțmn.ire in caro 
a fost implicată V .dea Jiului și 
ecourile acestora în mass.me- 
dia, există in unele locuri păre
rea că aici, în Valea Jiului ar fi 
o „groapă cu lei". Or, convinge
rea ce .și-a format-o domnia sa, 
cu satisfacție, similară cu consta
tarea și a altor specialiști ame
ricani care au vizitat Val-a Jiu
lui, este că și aici, ca peste tot, 
trăiesc oameni onești, care știu 
să muncească și să-și respecte 
semenii. Deci pleacă cu păreri 
deosebit de favorabile din Valea 
Jiului, cu amintiri frumoase și 
cu credința că. deși America se 
află la peste 6000 dc mile de
părtare, organizația pe care o 
reprezintă ar putea f.i de folos 

loan DI I1EK

(Continuare In pag a 2_a)

1NTILN1RE CU PREFECTUL
Simbată, 6 martie, ora 10, la Sala de festivități a 

Primăriei din Petroșani are loc întilni'ea dintre electoratul 
Văii Jiului și prefectul județului Hunedoara, inf. Georgel 
Răican, Prefectul va fi însoțit de senatorii Oclavian Mun- 
team.i, loan Diniș și Tiberiu Vladislav.

IMPORTANT !

In ziarul nostru dc miine; 
programul returului 
DIVIZIEI „A“ LA FOTBAL, 

SERIA A 1I-A

Deși știa ce oferă

A VÂNDUT
D Pc'soana in cauză se

1,.< mijlocul 1 ii decembrie a 
anului trecut, Mărginean Ion, din 
Vil, in. a făcut o treabă deloc 
1 șit i din comun: și-a taiat por
cul. Ea sacrificat, deci, și — 
după cum procedează tot rorhft- 
n’il care ș prms frică de boala 
nu., im trichinoză — a trimis pe 
• i , v- cu un eșantion de carne 
1. 1 .1. >r..ior pentru analizele ne. 
c ■ i.e- 1 ma in cauză a dat, 
a m>, numele ccl’ij care o tri- 

1 ■ /uitatul analizei: in- 
fr 'ațe’ m.isi'. 1 Trichim Ila 
s; i.iir;. C i lot omul. dl. M -gi- 
rr in a sper it într-o minuni'. Că, 
fio i'.-..-, o fi o rroar*. Așa c; in 
.1 ași zi, la centrul d< analiză 
•e prezint a, cu probe luate de 

la ,același porc, Moc.mu Claudia. 
Și de acr-.isUi dată verdictul este 
similar primului: infestațic ma
sivă. Încercarea moarte n are, 
și-o fi zis ghinionistul proprietar, 
a-șa că s-a hotărît să mai încerce 
o da a. In 13 decembrie, la cen- 

apără cu: „Și eu «mi mincul, și 
trul de analiză se prezintă Puica 
Constantin. A înmanat, la ana
liză, carne de la același porc. 
C'im, peste noapte, nu s-a pome
nit nicăieri sa dijtp.iră lareele de 
trichină dintr-un porc ml-stat, 

rezultatul n-a suferit, nici el, 
vreo modific. 11 e. A [ost același: 
mlcstație m isiv.i. In aceste con
diții singura utilizare a palru- 
pi d lini, in af 11 a th- a fi inc ne- 
rat. o constituia ti msloimai a

1 in săpun.
In act.-ași zi, 15 Ucceinorii', 

Penui Constant m si1 in i iInee, 
la un pali.ir < băut ira, cu pen 
siori nul F.irka- J-r. .ici di jl 
dc mi. Din voibă-11 vorbă, po- 
nvn'.țli, la nn mom nt dat, le 
nccavul care a dat pc-s’e capul 
Im Mârgin-an. C'.i .1 tăiat un 
porc de 200 de kilograme și, uit1’, 
i-a găsit trichinoză. Bătrânul 1 ir- 
kaș îl roagă să-l duca acasa la 
Mărginean. Când ajung acol >, 
omul tocmai termin.isu de pus

rr r 
reoTATĂ CU TfUCHINcLLA SNRALIS

n-am pățit nimic'
carnea intr-un coș, cu gândul să 
o duca undeva s-o ar la. Farkaș 
insista să i-o dea lui, să faca să
pun. Mărginean i-o da, dar ll 
avi rlize.iza că to'itiî cai n a <• ,te 
inf 'lata masiv cu Trichinclia 

spir.ihs. împreuna cil Pcnca, Far
kaș transporta cai n. a, in .icia.i 
seara, l.i dimii! iliul sau.

A dona zi, iu 16 decembrie, 
cir auiă iui vecin, pe Bl.ii lan, 
sa-l ajut'' să prepar- niște car
nal 1. In I impui prepai arii, I îl >c 
gusta din r impoziii». Când tot'il 
a lo.i gat i, F.irkaș n du, < pl ita,

C irnca a mai lamas. in con'i- 
nu.'iri', la afum.it Ajuns aca-iî. 
I ărkaș viiuk. lui Vm Arp id

Vî <;<j trei -pal ru k ilogi mu (I 1 Ci/'
n.'iți. In 17 decembrie, I* urk.i>
du< carn.’.i și carn iții Li .ifi-
mat la Porțile lo-il. P ; (xlu-v’le
stan acolo l—5 zio . C'mi •I ei VC-
nit după căinați, I ol; il? II

las.1l lui Porțile ca platal, o Lu
( ită d< carnal și mia d ■ mii ;(-iii.

circa 15 kilograme de carnați. 
S-.iu înțeles .și pentru niște car
ne, când o va aduce de la fum. 
Suma inițială cu care sau toc
mit a fost dc 5000 de lei. Dar, 
in final, când a primit ,și cai nea, 
Vass i-a dat doar 3000 de lei. 
Precaut, cumpărăti irul 1 a in. 
trebal pe Farlc.iș daca nu cumva 
porcul are trivl'in 'za. I-a cerut 
sa-i ar.ite i Imlelinul dc anali
za. „N-are. n .ne, I a liniș'it 
Farkaș „1 i ' ca im) 'inul ți-1 
mâl eu mâine" După sărbători, 
Fdika.. a ma1 lâniiul eu im m.i 
de lei, dulii kl'ogr.mu- <1 • cărunți 
și l,ă kg <1 cu'iic lut Balun lou 
Mai mult dc î' adu, la el a. asa 
nu consumat din prodir-ele res
pectivi*, V.irg Gl: orghe, l.np li 
Ion, Foca Gheorghe. Nici u i u.'i 
dintre aceștia F irkaș nu i a 'is 
< i cci.i cc m. n m.i ii cs in 
feslat cu TS.

I ,a inc pu ul lumi i.iuuarie, 
\ a >s Ai'| .i'.l s. in ahie.te cil lar- 

kaș și n spune acestuia ca a dus 
carnea și carnații cumpărați de 
la cl la ar liza. Șt ca acestea iu 
fost găsite cu trichinoză. l arka.ș 
ii zice, adu-mi-lc inapoi și-ți dau 
banii. I-a inapoiat, inlr-adcvar, 
lui Vass cei trei mii de lei. Fa
milia acestui i din urma aptu.ise, 
msâ. sa mănânce din carn iții și 
carnea înlestatc.

Poliția din Vulcan se aut ,se- 
sizea/a și începi cercetăriu’. Ofi
țerul care a |)relu.it cazul par
curse in'.r a. i I lieia p care se 
perind.tkc <• irn’.i infestată. Ea 
rlosai sunt a<l..'i''.it< . ranX) pe 
rău I, declar.ii ii. ri-xi111;it<■ de la- 
l,i a aloi clc. C 'u m irt n'j și cu 

tc in IV' il,1 ■ ml i. li'itc, de 
li Vi . Aiș id. F , i-.,i . Franc.se 
și Parlil, îi -.ii, e. .n’ioan.’ dc 
Cir>ic și <âiiial,i. Si ilatc in pungi

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in jK*fî- a 2-a)

afum.it
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Se apropie o scadență
1 Mișcări interne „de primăvară" 
au început în cadrul sindicatelor 
libere ale energeticienilor, în pre
gătirea unor frăminturi mai am
ple preconizate pe plan central. 
După cum am informat, expresia 
pregătirilor care a-j avut loo și 
la Petroșani, ca in majoritatea 
reședințelor de județ .și de mu
nicipiu, a căpătat forma concre
tă a unui Protest înaintat pe 
scară ierarhică pînă la Guvern. 
Rfc'.pectînd practica sindicatelor 
libere, Protestul a obținut la un 
miting salarial consimțămintul 
sindicatului „Adevărul" și al gru
pei sindicale a SDEE, ambele din 
Petroșani. Din discuția cu sem
natarii acestui document am re
ținut cti nu există motive de 
neînțelegere pe plan local, faat 
pozitiv pentru conducerea SDEE. 
De altfel, problemele înscrise în 
Protest sînt exclusiv de natură 
centrală, ele neo ițind îi soluțio
nate prin negocieii la nivelul 
SDEE. E vorba în principal des
pre impozitarea retroactivă a 
unor sume bănești, încălcarea 
legii salarizării, nerespcctare-a 
coeficientului promis intre pre
țuri și salarii, întîrzlerea negocie
rii contractelor colective pe anul 
1993 — toate cu trimitere spre 
Guvern. Este înscrisa și o reven
dicare pe jumătate politică (dar 
in întregime reală!) cil privire 
la practica promovat ’, de anumi
te cercuri care se ocupă sîrguin- 
cios de deformarea imaginii des
pre energcticieni. In mod frec
vent sînt publicate date crona e 
despre RENEL. vina fiind împăr
țită intre uaii reprize tanți ai 
Guvernului .și o ..numit! p 'te
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a mass media. Se mai a 
jdeea, tot despre RENEL, 
fi devenit o autoritate supragu- 
vcrnamentală...

Protestul sindicatelor este 
dreptății. Fiecare din revendi
cări — mai puțin ultima, cea 
pe „jumătate politică" — are te
mei sindical. Ele pot fi soluțio
nare. Cu toate acestpa transpare 
vestea despre o posibilă ;-----"
generală a energeticienilor, 
cazul unui eșec la masa negocie- 
1 ilor. rc aici încolo mișcările de ; 
primăvară devin îngrijorătoare. 
Faptul ne îndreptățește să cre
dem că o altă cauză, neamintită 
în Protest, se acutizează. Știm bi
ne că la 1 mai va avea loc o 
scadență: renunțarea la subven-!! 
ții. Dacă prețul energiei electri-!! 
ce va crește după cum indică u- !! 
nele calcule, populația va resimți !! 
cel mai dur impact financiar al !! 
anului. Nemulțumirile vor fi în- !! 
dreptate spre RENEL și nu spre 
sindicatele energeticienilor ca I! 
organizatori de grevă. Din pre- !! 
vedere, încearcă oare cineva să !! 
interpună de pe-a-um între ■! 
RENEL și populație o pavăză ■! 
protectoare? Sau, ceea ce ar !l 
rezolva mai omenește dilema, în- >! 
cearcă să obțină, cu sprijinul in- !î 
direct al sindicatelor, menținerea ■! 
subvenției și aminurea unui atît î! 
de nedorit impact social-finan- ■ 
ci ai l .

Ne vom lămuri la 1 mal, zl de ■ > 
mare încercare pentru relația •• 
populație — RENEL, ca și pen- >< 
tru impactul mult mai complex, •• 
sindicate — Guvern.

Ion MUSTAȚA

A vândut carne infestată
(Urmare din pag. 1)

diferite, acestea sunt trimise la 
laborator pentru a fi analizate. 
Rezultatele sunt stupefiante: pro
ba recoltată de la Vass Arpad 
— compusă din coaste afumate 
de porc — prezintă infestație ma
sivă cu Trichinella spiralis (582 
de larve într-un gram de carne, 
relevate prin metoda digestiei 
artificiale). Coastele afumate rl- 
dicate de la domiciliul Iul Far- 
ca.ș au indicat, prin aceeași me-i 
todă, prezența a 762 larve într-un 
gram de carne. In cârnați, într-un 
gram de compoziție s-au găsit 
936 larve. Proba recoltată de la

Portik Iosif: în cârnați 1600 de 
larve în gramul de carne, iar la 
cotletul afumat de porc analiza 
prin metoda digestiei artificiale a 
evidențiat prezența a 3600 de 
larve într-un gram do carne!

In 26 februarie, Farka.ș Fran- 
ciso a fost arestat preventiv. Se 
continuă cercetările în vederea 

depistării și a altor 
care s-au îmbolnăvit în 
consumului d? 
de la el. Capul 
planează asupra 
țiunea prevăzută 
al niatul 1, din 
dică falsificarea 
alte produse.

PEȘTI — IEPURB
(19 februarie — 20 mar tio)

O perioadă de irascibil date 
xagerată. Evitați discuțiile 
contradictoriu.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Prietenii așteaptă din 
dv, 
să-1

DRAGON

c- 
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1
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VINERI, 5 MAURE
TVM. Mesager.
TVR Iași.
T\R Cluj.
Film serial. Din voia Dom

nului.
Descoperirea planetei.
Desene ana late.
Actualități, Meteo.

Ora de muzică.
Prtuniversitaria.

15,25 Telețcoala.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 S.O.S. natura!
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gongl
17.35 Pro patria.
18.35 Cine nu știe ce-i doru...
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Sport.
20.45 I dm serial. Destinul 

liei Iloward.
21.45 Meridianele
22,15 Azi în prim
23,00 Actualități.
23,13 Magazin cinematografic.

faml-
Episodul 58. 

dansului.
plan.

persoane 
urma 

carne provenita 
de acuzai e care 
sa este infrac- 
de articolul 313, 
Codul Penal, a- 
de alimente sau
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îndemnul unui oaspete
(Urmare din pag. I)

oamenilor de pe aceste frumoase 
mele, uri românești. Dar, în 
America există un proverb care 
se traduce în sensul, cunoscut 
de altfel: „Ajută-te singur, că și 
Dumnezeu te va ajuta!".

Dar, dincolo de latura oficială 
a vizitei sale, dl. Th. Fricnd a 
ținut să ne facă unele destăinuiri 
de suflet: vizita în Valea Jiului 
i-a trezit în memorie multe a- 
mintlri din anii copilăriei pe- 
trecuți tot într-un bazin minier 
— in Piltsburgh — Pennsylvania: 
„M-am născut, am crescut și am 
trăit pe și din cărbune, ca șl 
tata, bunicul și străbunicul. Din 
copilărie m-am obișnuit cu o 
expresie des uzitată în familie: 
„cerul negru înseamnă masă bo
gată". Intr-adevăr, cerul era 
negru, orașul era negru, de fum, 
de praful de cărbune. Dar aceas
ta pînă prin anii ’43—’50. De
atunci, orașul s-a schimbat fun
damental. Oamenii s-au 
că este în interesul lor 
neapărat curățenie în 
proprie. Șl eforturile 

au demonstrat că cerul 
prosperitatea economică 
ge mînă-n mină, pot 
perfect. Protecția mediului 
este doar un obiectiv al partidu
lui ecologist german. A fost ținta, 
reir.ita și a oamenilor de la noi, 
ai regiunii Piltsburgh. Am trăit

: convins 
să facă 
gradina 
comune 
curat ți 

pot mer- 
cocxista 

nu

această schimbare benefică. Pros
peritatea economică poate fi ob
ținută și în condițiile unui me
diu curat, sănătos.1*

— Ce trăiri, ce sentimente, v-a 
mal oferit Valea Jiului?

— Șl cînd am urcat la munte, 
la 1500 metri altitudine, și cînd 
am coborit în subteran, la sute 
de metri sub pămînt, am avut 
senzația că mă aflu acasă. E 
mare lucru să te afli la mari 
depărtări de locurile natale, pe 
alte meleaguri, printre alțl oa
meni și să te simți acasăl Pro
blema care se pune: cum să vă 
ajutăm? Adevărul e că există 
motive reale, presante ca să vă 
ajutăm. In multiple domenii in. 
clusiv cel social și, mai ales, în 
ccl medical. Dar, la fel de ade
vărat este că posibilitățile noas
tre pentru a veni în ajutor sînt 
limitate. Și ceea ce e sigur, noi 
nu putem face ceea ce Valea 
Jiului însăși poate și trebuie să 
facă în beneficiul șl pentru pros
peritatea ei. Avînd în față aceste 
realități, sper că ceea ce simt 
pentru dumneavoastră, cu mintea, 
Inima șl trupul, să suplinească 
lipsa posibilităților concrete de 
a vă ajuta. Dar, indiferent cum 
se va materializa 
vă veni în ajutor, 
ria că am întîlnit 
locuri de neuitat 
ajutoare sau fără, voi 
veni și ne vom revedea.

dorința de a 
plec cu bucu- 
aicl oameni șl 
șl că, fie cu 

mai re-

partea 
im ajutor concret. Nu ezitați 
dați I

TAUR — ȘARPB 
(21 aprilie — 20 mai)

Starea sănătății dv- se află 
în curs de înrăutățire. Nu vă so
licitați peste măsură.

GEMENI — CAE 
(21 mal — 21 Iunie)

Relații bune cu autoritățile. As
tăzi este ziua cînd este ccl mal 
indicat să le adresați cereri, plini 
geri, petiții.

RAC — OAIE 
(22 iunio — 22 Iulie)

Dacă vă băgați vată în urechi 
veți trece cu ușurință pe<te ne
plăcerile ^pricinuite de șefii dv;l

LEU — MAIMUȚA 
(23 Iulie — 22 august) 

Este timpul să luațl taurul 
coarne. Luați-1 și terminați 
dată cu povestea astal

FECIOARA - COCOȘUL 
(23 august — 22 Septembrie)

Problemele sentimentale sînt) 
pe cale de a se rezolva. Ceea ca 
incepe acum este sfîrșitul.

BALANȚA — CIINELE 
(23 sentembrie — 22 octombrie) 
Ieșiți în întîmplnarea norocu-, 

lui, dar nu alergați după el! , 
SCORMON — MISTREȚ 

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Evitați pe cei linguș’tork bu- 

zele lor sînt date cu șoricidalcăl 
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Nu puneți la încercare răbda

rea celor din anturajul dv. S-ne 
putea să nu reziste.

CAPRICORN — BOU ; 
(21 decembrie — 19 Ianuarie) 
Energia verbală de care dațl 

dovadă ascunde multă neputința, 
Nu vă angajați în probleme caro 
vă depășesc.

VĂRSĂTOR — TIGRU 4 
(20 Ianuarie — 18 februarie) 
Cheltuielile bănești pe cară 

le-ați făcut în ultima perioadă 
vă vor face să pierdeți a*
mici.

da
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PROGRAMUL RETURULUI
DIVIZIA N

ETAI’A A J8-A (7 MARTIE)
Dacia Unirea — Ei ':Uopulc-re Craiova 
„Poli" Timișoara — Dinamo 
Univ. Craiova — Sportul Studențesc 
Steaua — Oțelul Galați 
tC Brașov — „U" Cluj 
Rapid — FC Petrului
Gloria Bistrița — I .C. Selena Bacău
FC Farul — Progiesul B-ucun-ști
IC Inter Sibiu — CSM Refița 

ETAPA A 19-A (14.MARTIE)
Din.imo — D.icia Unirea
Sportul Studențesc — „I’oli" Timișoara 
Oțelul Galați — Univ. Craiova 
FC Petrolul — Steaua
I C Selena BaCuU — FC Brașov
„U" Cluj — Rapid
Piogresul — Gftria Bistrița
CSM Reșița — FC tarul
Electroputere — FC Inter Sibiu 

ETAPA A 20-A (21 MARTIE) 
tC Farul — Electroputcie 
tC Inter Sibiu — Dinarno 
Dacia Unirea — Sportul Studențesc 
Steaua — „U“ Cluj 
Oțelul Galați — F’C Petrol■ 1 
Rapid — FC Selena Bacau 
l'C Brașov — Progresul 
Gloria Bitcița — CSM Re.ița 
Univ. Craiova — „Poli" Timișoara 

ETAPA A 21.A (28 MARTIE) 
„U“ Cluj — Oțelul Galați 
„Poli" Timișoara — Dacia finirea 
I.C. Petrolul — Univ. Craiova 
F' > Selena — Steaua 
CSM Reșița — FG Brașov 
Progresul — Rapid 
Electroputere — Gloria Bistrița 
Dinamo — FG Farul 
fiportul Studențesc — FC Inter Sibiu 

ETAPA A 22-A (4 aprilie) 
rC Brașov — Electroputere Craiova 
Gloria Bistrița — Dinamo

FC Farul — Spoitul Studențesc
FC Petrolul — „U" Cluj
Oțelul Galați — IC Selena Bacău 
Steaua — Progre ul
Rapid — CSM Reșița
Univ. Craiova — Dacia Unirea 
IC Jntcr Sibiu — „Poli" Timișoara

ETAPA A 23-A (7 APRILIE) 
Progresul — Oțelul Galați
FC Selena Bacău — FG Petrolul
„O Cluj — Univ. Craiova
CSM Re.șița — Steaua 
Dinamo — FC Brașov 
Electroputere — Rapid
Sportul Studențesc — Gloria Bistrița 
„Poli" Timișoara — FC Farul
Dacia Unirea — FC Inter Sibiu

ETAIA A 2-1-A (17 APRILIE) 
Steaua — Electroputere
Rapid — Dinamo
Fu Biașov — Sportul Sludențcso
,L ' Cluj — FG Selena Bacău
FC Petrolul — Progresul 
Oțelul Galați — CSM Reșița
FG Farul — Dacia Unirea
Gloria Bistrița — „Poli" Timișoara 
Univ. Craiova — FG Inter Sibiu

ETAPA A 25-A (25 APRILIE) 
Klc. troputere — Oțelul Galați 
Progresul — „U“ Cluj 
CSM Reșița — FC Pe.rolul 
FC Selena — Univ, Craiova 
Dinamo — Steaua 
„Poli" Timișoara — FC Brașov 
.Sportul Studențesc — Rapid 
Dacia Unirea — Gloria Bistrița 
FU Inter Sibiu — FG t arul

ETAPA A 26.A (2 MAI)
FC Petrolul — Electroputere 
Oțelul Galați — Dinamo
Steaua — Sportul Studențesc 
FC Selena — Progresul

A JION A L A
„U" Cluj — CSM Reșița 
FC Biașov — Dacia Unirea 
Itnpld — ,,1’oli" Timișoara 
Univ. Craiova — t’G Farul 
Gloria Bistrița — I C Inter Sibiu

ETAPA A 27-A (9 MAI)
Sportul Studențesc — Oțelul Galați 
Electroputere — „U“ Cluj
Dinamo — FC Petrolul
CSM Reșița — FG Selena 
Progresul — Univ. Craiova 
„Poli" Timișoara — Steaua 
t S Inter Sibiu — FG Brașov 
Dacia Unirea — Rapid 
FG Farul — Gloria Bistrița

ETAPA A 23-A (16 MAI)
FG Selena Bacău — Electroputere 
„U" Cluj — Dinamo
FC Petrolul — Sportul Studențesc» 
Progresul — CSM Reșița 
Steaua — Dacia Unirea
Oțelul Galați— „Poli" Timișoara 
Univ. Craiova — Gloria Bistrița 
FC Brașov — FG Farul 
Rapid — FC Inter Sibiu

ETAPA A 29-A (23 MAI)
Dacia Unirea — Oțelul Galați 
Sportul Studențesc — „U“ Cluj 
„Poli" Timișoara — FC Petrolul
Dinamo — 1'0 Selena 
Electroputere — Progiesul 
CSM Reșița — Univ. Craiova 
FC Inter — Steaua
Gloria Bistrița — FO Drașov 
FC Farul — Rapid

ETAPA A 30-A (6 IUNIE)
CSM Reșița — Electroputero 
l’rngre ui — Dinamo
FC Selena Bacău — Sportul Studen’cso 
FG Petrolul — Dacia Unirea
-U“ Cluj — „Poli" Timișoara 
Univ. Craiova — FC Brașov 
lilapid —- Gloria Bistrița

Steaua — FG Farul 
Oțelul Galați — FC Inter

ETAPA A 31-A (13 IUNIE) 
Univ. Craiova — Electroputere j
FG Farul — Oțelul Galați . J
Dacia Unirea — ,,(J" Cluj (
FG Inter — FG Ploiești 
„I’oli" Timișoara — FC Selena Bacau 9 
Sportul Studențesc — Progresul 
Dinamo — CSM Reșița 
Gloria Bistrița — Steaua 
FC Brașov — Rapid

ETAPA A 32-A (16 IUNIE) 
Electroputere — Dinamo 
CSM Reșița — Sportul Studențesc 
FC Selena — Dacia Unirea 
Progresul — „Poli" Timișoara 
Rapid — Univ. Craiova 
Steaua — FG Brașov 
Oțelul Galați — Gloria Bistrița 
FG Petrolul — FC Farul 
,U" Cluj — FG Inter Sibiu

ETAPA A 33-A (20 IUNIE)
Sporiri Studențesc — Electroputere 
Univ. Craiova — Dinamo 
FG Brașov — Oțelul Galați 
FO Farul — „U" Cluj 
Gloria Bistrița — FC Petrolul 
FC Inter Sibiu — FG Selena Bacău 
Dacia Unirea — Progresul 
„Poli" Timișoara — CSM Reșița 
Rapid — Steaua

ETAPA A 31 A (23 IUNIE) 
Dinamo — Sportul Studențesc 
CSM Reșița — Dacie Unirea 
Electroputere — „Poli" Timișoara 
Steaua — Univ. Craiova 
FC Petrolul — FG Brașov 
Qțelul Galați — Rapid 
.U“ Cluj — Gloria Bistriță 
FC Selena Bacău — FG Farul 
Progresul — FC Inter Sibiu
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fotografiei
Este mai mult decît bencflo 

pentru starea noastră cotidiană 
ele spirit să aflăm că Intre con
vulsiile grijilor de fiecare zi mai 
licărește și o rază ce ne aduce 
In preajma frumosului, a binelui 
sub raport cultur ii și, de ce nu, 
a bunului sin Vernisajul ex- 
poziției de fotografii artistice și 
proiecțiile de diapozitive ce au 
avut loc zilele trecute în spațiul 
expozițional „Cameleonul" din Pe
troșani ne-a dovedit.o cu priso
sință.

Concepută și realizată parțial, 
din păcate, de fondatorul Montan- 
clubului „Floarea Reginei" Va
lea Jiului, Inimosul și neobositul 
montaniard Aurel Dula cel care, 
prin creația sa a simbolizat per
fecta unitate dintre om și unealta 
de creat frumos autentic, apa
ratul de fotografiat, expoziția a 
fost finalizat i de un grup la fel 
de inimos de prieteni șl colegi 
de d-umeții.

Inițiatorul a ceea ce urma să 
fie prima ediție a Salonului de 
artă fotografică cu tem atică pur 
turistică, ing. Aurel Dula, azi 
nu mai este printre noi. El a 
plecat să „fotografieze" potecile 
neființei presărate cu pulbere de 
stela.

I a Invitația grupului de or
ganizare din cadrul Montan-clu- 
hului au răspuns 9 autori de fo
tografii artistice alb.negru și 

color, precum și 7 realizatori de

diapozitive color de o tulbură
toare frumusețe, adevărate ode 
închinate naturii. Cele 38 de fo
tografii expuse surprind cu mă
iestria specifică genului, clipe de 
neuitat din minunatele drumeții 
petrecute în ambianța tonifiantă 
a cadrului montan de către autori 
din Petroșani, Vulcan, Lupeni 
și Cluj-Napoca.

Arte frumoase

Fără pretenția de a stabili cri
terii de valoare am reținut pen
tru amatorii de frumos, fotogra
fiile „Plutașii" și „Intre cer și 
stînci" realizate de Horvat Iizsef 
în alb-negru (Cluj-Napoca), „Per. 
spectivă spre Retezat" de Ioan 
Pardos (Vulcan), „Sohodolul" de 
Rudolf Petric (Lupeni) și „Puiu 1“ 
de Iosif Tellmann (Lupeni), pre
cum și lucrările realizate In co
lor „Vis de iarnă" șl „în zori" 
de Ioan Pardos, „Peisaj 1—2‘* 
de Ioan Ștefânescu (Petroșanii)1, 
la care se adaugă cele 5 lucrări 
realizate de regretatul Aurel 

Dula.
In marea lcr majoritate, fo

tografiile indiferent de tehnicile 
de execuție, sînt de reală va
loare artistică, imortalizînd cu

talent și măiestrie dar mai cu 
seamă cu o contaminantă dra
goste, frumusețile naturii, sur
prind pentru eternitate clipa e- 
femeră a sentimentului înălțător 
pe care ți-o pot oferi numai 
neasemuitele frumuseți ale pei
sajului montan.

Momentul introspectiv al presti
giosului eveniment cultural l-a 
oferit dl. Vasile Polak, proiectin l 
diapozitive pe un fond sonor 
adecvat, care au readus în fața 
celor prezenți neuitate momente 
petrecute alături de cel omagiat 
în lungile și m număratele pe. 
regrinări avute i apreună pe po
tecile munților.

Expoziția avînd și un caracter 
de competiție în matei ie de fo
tografii artistice, s-au acordat 
următoarele premii. Fotografii 
alb-negru, 1. Ilorvat Iozsef (Clul- 
Napoea); 2. Alexandru Varga 
(Lupeni); 3. Iosif Tellmann (Lu
peni). Fotografii color: 1. Aurel 
Dula (post.mortcm); 2. Ioan Par
dos (Vulcan); 3. Ioan Ștefânescu 
(Petroșani). Diapozitive color: 1. 
Sorin Androne (Deva); 2. Ioan 
P irdos (Vulcan); 3. Ioan Ștefă- 
ncscu (Petroșani).

T.a reușita acestei acțiuni lău
dabile, a contribuit în mod feri
cit un grup de tineri din cadrul 
cercului „Amicii Parîngului" cu 
lucrări de desen, pictură și me- 
taloplastie.

Tiberiu KARPATÎAN

GjțOAPĂ SEACĂ

Memorialul de alpinism se amină
Date fiind condițiile nefavorabile create prin receii’ le căderi 

de zăpadă, organizatorii memorialului dc alpinism Atomi — Băl
tăreții — Nagy — Riza, programat la Groapa 8 ’câ irentru 7 
marii ’, au hotârît aminarea concuv ului pentru dumini a, 21 mar
tie ac. S-a avut în vedere că, masivele cade i de zăpadă proaspă
tă, p ste ■ il d ing ’ it >n-'.‘ lic surse de avalan- . riscuri de 
accidentai e.

Tot din partea ofgmizatorilor am reținut in 'itația adresată 
tuturor amatorilor dr alpinism și drumeție să participe in număr 
cit mai marc la această manifestare reprogi amată pentru echinoo- 
țiul de primăvară. (I D.)

„LIRA CARPATINĂ**

Succesul tinerilor petrileni
Recent, la Căciulata s-a des

fășurat tradiționala competiție de 
iarnă a cercurilor de turism „Li
ra carpatină" la care a luat par
te și un echip ij al tinerilor iu
bitor; ai drumețiilor montane dni 
cercul Orizont Petrii a.

In cadrul probei c dturale, tl- 
năra Alexandra, mezini cercului, 
respectiv a familiei electromeca
nicului de mină Natanticu, a pro
dus o adevarată revelație, oi’ți- 
nîncl premiul special al Juriului 
și fiind ovaționată alături de So
rin Peștcnaru, Nicu Vladu, tînă-
imiBliafilIIBIIBEIEIiaiIlllDIHlK

ra familie Crișan și dc ceilalți 
componenți ai cercului, de în
treaga asistență.

Un alt succes al cercului a fost 
locul I, obținut la expoziția da 
fot"mafii pe teme tu isi.ice.

Veteranul și inima-ul anima
tor al cercului, dl. Rudolf SchcnlO 
a ținut să exprime gratitudinea 
tinerilor săi tovarăși de drume
ție față de liderii sindlcet'ilid 
minier al EM Ptlrila care lft-â 
a . irat condițiile de participară 
la recenta „Lira carpatină". (I DJ.

i ■ uDMMtHiaiii hiii iminiMiii

rii.M TEATRU

„Amantul
O peliculă de excepție ne pro

pune pentru vizionare cinemato. 
raful „Parîngul" din Petroșani. 

Este vorba de filmul „Amantul", 
coproducție franco-britanică, ecra
nizare a romanului Cu același 
titlu semnat de Marguerite Du- 
ras. Filmul, avîndu-i ca protago
niști pe Jane March și Tony 
Leung — regia este semnată de 
Jcan Jacque Annoud — ne - Aă 
In lumea plină d Contraste a 
orientului luucpărtat. Cu mește
șug desâvîrșit și talent înțelegem 
sensibilitățile oamenilor 
locuri ale Indochinei unde, 
perioada colonială franceză, 
îmbinau într-o fermă specifică 
„noutățile" europene șl felul de 
a fi al asiaticilor. Deși este un 
film sexy, „Amantul" depășește 
prin realizarea sa producțiile de 
același n Erotismul trece pe 
o’rn secund, fiind doar un ar- 

? cent în mina regizorului și a 
arilor de a pune în relief 

spiritualitatea eroilor, sensibi
lii ițea deosebită a personajelor, 
pe de-o parte, lupta firea .că a 
oamenilor de a fringe dura să
răcie în care trăiesc pe de alta. 
Folosind toată puterea do sem
nificație a Imagini] și 
prin sunet regizorul 

de-a lungul filmului
cu personajele sale o largă gamă 
de trăiri, de la lirism ți erotism 
piuă la grotesc. „Amantul". Un 
nlhi care merită să fie vizionat.

acelor 
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sugestia 
parcurge 
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I
I I i
I
I !
I

Autobuze pentru elevi

Astăzi și mîine, concui suri „Miss Primăvara" la Teatrul dra- 
m tic. Frumusețea concurentelor, atmosfera de discotecă a serii 
de dans ce va urma concursului precum și mirajul scenei — cea 
m i talentata dintre concurente uimind a fi angajata la Teatru, 
in corpul de actori (originală formă de a se organiza concurs pen
tru ocuparea unui post!) — iată atributele acestor seri dedicate 
de Teatrul dramatic „TD Sîrbu" și de Fundația cu același nume, 
tinerelor fete și primăverii anului 1993.

CARTE MUZICĂ

Veselia generală
- >

După „Ferscin ije Ic rezervă" 
(1'185), . Linita literaturii" (1986), 
„Povestitorii" (1987) șl „Punct ți 
de la capăt" (1991), Ion Eristoiu 
ne propunc un nou volum, intl. 
tulat „Veselia generală". Cartea 
a apărut la Editura Tineruma. 
Seri'ă cu un umor amar, cartea 
este o parabolă la tot ceea ce 
se intimplă de vreo trei ani în
coace, in jurul nostu. Ion Cris- 
toiu ne fericește deci cu un nou 
volum din viziunea politică a 
domniei sale. Și totuși, în pofida 
glumelor ce se fac pe seama 
autorului, cartea merită citită. 

Este scrisă cu verva. Face parte 
din caiegoria curților pe care 
nu le mai lași din mină după ee 
te-ai apucat să le citești. Un vo
lum tentant.

390
Asta-i.

Prețul volumului, 
lei. Maj puțin tentant.
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PENTRU COPII

La Vulcan, fundația
susținătorilor Clubului

Copiilor
La Vulcan a lUat ființă „Fundația susținătorilor Ulubi.iltil 

«opiilor și Elevilor" organizație nepatrimonl.dll menită să sprijine 
mut" al Clubul copiilor din localitate, în veT.rea desITi?urăiil 
unei activități culturale și educative cit mai bogate și cit 
aproape de dorințele elevilor acestui oraș. Fundația arc ca 
ședințe pe dl. ing. Ovidiu Avram» ;cu, primarul orașului.

Relații suplimentare cu privire la activitatea „Fundației 
ținatorilov Clubului Gopillor din Vulban" puttoțl afla direct < 

sediul acesteia, situat in str. Deccbal nr. 8 din Vulcan, sau 

trlfefbn 570013. Vom reveni ou amănunte. (T.V)
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La Timișoara
* _ , ei r>e 

vor pur-a spcrar.ja
O .știre care, fură îndoială, va 

bucura pe cei ce iubesc muzica. 
In perioada 7—15 aprilie arc 
loc Concursul național al elevi
lor din Școlile generale de mu
zică .și din liceele cu același pro- 
lil. Școala generală nr. 1 unitate 
de învățămint care împlinește în 
acest an 120 dc ani de existența 
•și care incorporează .și o secție 
dc muzică -și arte plastice, va li 
prezenta în concurs cu trei e- 
levi din clasele V—VIU. Toți 
trei vor participa în concursul 
dc inteipretarc muzicală — sec
ția pian. Sperăm, așadar în noi 
lauri pentru copiii noștri. Ori
cum, prestigiosul concurs care 
va reuni elevi din toate județe
le ța. ii constituie un prilej pen
tru ca linei ij muzicieni din Pe
troșani sa urce noi trepte pe

Connei ie de i;al»
corul „ IruioIn bina aprilie,

iții tinere" din Petroșani va sus
ține concerte dc galii, cu prile
jul sărbătorii Sfintelor l’uști, la 
Petroșani .și Aninoasa.

în program, piese corale re
ligioase, lucrări din creația co
ralii româneasca și universala, 
mică. Vom avea astfel prilejul 
să audiem în interpretarea ar
tiștilor pelroșăncni, piese corale 
semnate de Gavriil Mj.izicescn, 
Cil. Lima, Augustin Bena, I.D. 
I hirescu, Dan Bjciu, prccum și 
piese ‘lemnutu de Hani, l.eo 
Ier, Ji dl’s J’rcs, Glande de 
m*4y, Daniel Fridurici, 
Ceiiilmvski.

llas-
Ser-
PI.

Rubrică realiz.rfă de 
Hbrațhl AI EXAMl UtKMCn

lncepînd de luni, 8 Martie, 
Socii taica comercială de trans
port local (fost AUTL) va pune 
LA DISPOZIȚIA ELEVILOR ȘI 
STUDENȚILOR CARE FAO NA
VETA PE TRASEUL URICANI 
— PETROȘANI și retur, un au
tobuz special.

Plecarea este la ora 6 din 
Uricani, cu sosire în Petroșani 
în jurul orei 7,30, iar din Petro
șani autobuzul pleacă la ora 
11,15 din Piața Victoriei. Vestea 
ne-a fost dată de domnul sing. 
Valcriu Alecu, directorul socie
tății. O inițiativă foarte bună, 
pe caro o semnalăm tuturor citi
torilor. Condiția pentru a bene
ficia de transport cu acest auto
buz este aceea dc a se cumpăra

in prealabil, abonamente. Inlro-t 
ducerea autobuzului — repetam, ț 
pus exclusiv la dispoziția eie ’• 
lor și studenților — este matei' 
ri ilizarca unei idei apărute 
urmare a discuțiilor între repre-rț 
zent intii Inspectoratu’ui școla»,; 
ai Primăriei Petroșani și ai1 
transportului. In funcție de po
sibilități, se intenționează ex'cin^ 
d< rea acestui tip de transport >1 
pe alte trasee (ca de exemple^,, 
Cimpa — Petroșani). Dacă 
vor cumpăra la timp abonament 
tele, ideea va fi rentabilă și, 
avantajoasă, deopotrivă, pentru 
firma care asigură transportat, 

ca și pentru părinți și copii, j.

Ilorațiu Ai.EXANDRESCU tfl

REVENIM

Condiții de ridmeni — un rcu
necesar

Problema fondului de rulment, 
fii spre care scriam intr-unui 
din numerele treculi ale ziarului 
nostru, a dat naștere multor fră- 
mintari și disensiuni, cauzate de 
modul in care unii au înțeles 
cele relatate d< noi.

Am primit numeroase mesaje 
clin partea unor cetățeni revoltați 
pentru faptul că deși sini pro
prietari ai apartamentelor au fost 
obligați să achite fondul de rul
ment. Pe de altă parte, funcțio
nari din cadrul administrațiilor 
publice locale și ai asociațiilor 

de locatari ne acuză că le-am 
pus lumea „în cap". Trebuie să 
vii spunem înflfi că ambele părți 
au și nu au dreptate. In ce sens?

Nn credem ci fapud de a cita 
litera legii ponte fi interpretat 
ca o punere a lumii în capul 
administratorilor asociațiilor dc 
locatari. Dc fapt acest lucru s-a 
promis datorită faptului că 
di.'înniiliî lor nu au lămurit în- 
<J< ijuns cetățenii privitor la 
chestiunea achitării fondului de 
rulment.

Pe dc alta parte, < ste trist 
faptul cil proprietarii <1,-» apar
tamente nu vor să plute iscă acest 
fond. Faptul este explicabil insă 
tot prin prisma proastei inlor- 
inârh Iutti de cc, ne ve lem obli
gați să revenim și stl spunem că 
db f ipt neplat î fondului de i ni
meni1 rnsfrtnge tot asupra it>- 
o.nttu dor, fie ei proprietari sau 
cfHrlii i. Asin deoarece statutul 
db proprietar presupune cu totul 
și cu totnl aRă latură db obor, 
dino a chesininit; A<llră, din flțm

montul in care cineva este pro-> 
prietar, devizul oricărei repar*] 
nții a apartamentului sau « 

blocului este alocat proprieUtnH. 
im. ■ |

La noi însă situația este mal 
complicată, dScă e să lUam In 
considerare faptul că in blocurile 
noastre locatarii sînt fie proprie, 
tari, tie chiriași. Or, ia acosi* 1 
condiții, orice lucrare se execut^ 
13- cerere evident cu achitarea 
devizului. Achitare ca se iaoo 
di.i... fondul de rulment. De a-t 
stincnea plata cheltuielilor pen
tru spațiile comune (iluminat, I 
înialznc, etc) se face din acclnșî I 
fond. Iată deci suiicientfe motive ’ 
pentru care se solicită locatarilor I 
— chiriași sau proprietari — fon- ' 
dul de rulment.

De asemenea, penii ir informa
rea dv, trebuie sa l.ieem preci
zarea că utilizarea fundurilor 
strinse in acest mod este perma
nent urmărită de comisia de 
ccn Cri ce acționează la nivelul 
asociațiilor dc locatari.

in concluzie, chiar dacă legea 
Ce atit de ambiguă și nealară, 
acnit.iiea fondului de rulment, 
este pentru locatarii bioeui ilor, ] 

atit chiriași cît și proprietari 
bineiicu. Evident pînă la un 
puneb.

<'e1. despre lamurir; snulimcn- 
tme cu privire la utilizarea ba
nilor istlel strlnși, pie;ediirții 
asociațiilor de locatari, vă pot1 
lumin i mult m d competent1. U.i- 
mmo de văzut dacă și vur să o 
flieă.

Tiberiu viWjArr
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ANIVERSARI

PENTRU Paul Andraș și Io- 
luț — Mădălin Cilioaică, la ani- 
ersarea zilelor de naștere, mul- 
â sănătate, bucurii și un căldu. 
os „La mulți ani!“ Cu drag, Doi- 
ia și Dana. (1415)

„LA MULȚI ANII**, sănătate, 
fericire și bucurii urează doam
nei Doina Vlaicu, soțul Aurel, 
fiica Rodica. ginerele Vasile, ne
potul Ionuț și cumnații I^nuța 
și Toader, cu 
tere. (1450)

M1LENA 
iragului lor 
mplinirea a 
ate, fericire 
14G2>

ocazia zilei de naș-

și Neluțu 
Vasilică Sferle, 
26 ani, multă 
și „La mulți

urează 
la 

sână. 
ani !“

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

Petroșani

VINZARI

color

1,3 in.
1,6

Sharp,

SC.

Pe.in 
telefon

VIND urgent televizor
’unai, nou, și video recorder Ca- 
O VX2000. Relații: telefon 515698. 
upă ora 15. (1453)
VIND mobilă sufragerie și Fiat 

300 cu piese de rezervă. Petro- 
ani, Gh. Barițiu, 24. (1443)

VIND garsonieră mobilată Pe- 
rila, str. Sahia, 23 B. 2. 
ip. 8, după ora 17. (1440)

VIND casă cq grădină 
roșani. Informații: 
145736, 545373. (1423)

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

VIND componente caroserie și 
jiese schimb Skoda 1000 MB. 
Relații: Termocentrala Paroșcni, 
elefon 543575, int 175 sau 541206, 
lupă ora 16. (1430)

VIND microbuz Barkas, an 
fabricație 1988, și patru roți iar- 
»â Peugeot — Oltcit. Petroșani, 
Republicii 63/14 (bloc ADAS). 
(1402)

VIND televizor color Philips și 
Grundig, preț 100 000 lei bucata 
ji video recorder Hitachi. Petro
șani, Gh. Barițiu, 22. (1449)

VIND camionetă Volkswațjen 
1,3 tone, telelon 541998, după ura 
16. (1338)

SOCIETATE comercială 
ARO Diesel. Relații: 
543009, intre orele 15—20 
nul firmei). (1456)

VIND camion Saviem
nou (1991) cu rodajul terminat, 
carosat cu prelată. Brașov, tele
fon 185143, 182059, 136371. (1459)

VIND Dacia 1310 
str. Independenței, bt. 
1 200 000 lei. (1163)

VIND video player
lefon 545181, intre orele 12—18. 
Preț negociabil. (1463)

vind 
telefon 
(patro-

8 tone.

Petroșani, 
43/18. Pieț

Funai. Tc-

Dl VERSE

SOCOM Unirea, Bar — Cola 
Petroșani, Avram lancu. nr. 8, 
organizează concurs în dala de 
7 martie, ora 9, la sediu, pentru 
ocuparea unui post de barmanâ- 
Condiții : studii dc specialitate, 
vîrsta maximă 30 ani. (1439)

EXECUTAM lucrări de mică 
lăcătușerie, uz casnic, yale, ma
șini cusut, ascuțitorie și alte me
canisme. Lucrăm și la domiciliul 
clientului. Adresați: Petroșani, 
9 Mai/2A/81, după ora 15. (1155)

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA COMERCIAL, A 
.Cerbul de Aur" l’etrila angajea
ză șoferi, brutari și formație mu
zicală. Relații : la sediul socie
tății, intri orele 12— II. (1125)

PIFRDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă 
periodice nr. 417, eliberată de 
UT Petroșani. O declar . nulă 
(14 18)

I

I

I

garan-

S. C. Electro - Star S. R. L.
Petroșani

VA Ol ERĂ
■ Televizoare color mărcile: Mega-Vision. Quadral, 

Kamacrown
■ instalații recepție satelit
— antene aluminiu diametru: 0,9 ni, 1,2 ni, 
m
— LNC-uri dublă polaritate tip Continental,

S.P.C.
— receptoare stereo cu telecomandă
■ Video player Aiwa
■ Uscătoare păr, fier călcat — SEVERIN
■ Radiocasetofoane auto-stereo
Garanție pentru toate produsele și service post 

țic asigurat de atelierul firmei.
Post garanție, produsele comercializate de magazinele 

noastre beneficiază de o reducere cu 20% din costul ma
noperei, precum și de prioritate in depanare,

■ Firma angajează electroniști cu experiență în 
depanarea televizoarelor color, videocasetofoanelor, insta
lațiilor de satelit.

Adresa magazinului: str. Avram lancu, nr. 8, telefon 
515632, 273 Uricani. (1458).

R.A.1I. Petroșani
str. Timișoarei nr. 2

ORGANIZEAZĂ

in ziua de 29 martie 1993,

LICITAȚIE

privind repararea aparaturilor topografice care con
stau din:

— Verificarea și rectificarea erorilor instrumentale 
pentru teodolite și nivele topografice;

— înlocuire de părți componente pentru acționare;
— Verificarea și rectificarea componentelor optice ale 

instrumentelor topografice;
— Reparații de accesorii pentru instrumente topo

grafice;
— Garantarea reparațiilor efectuate pe.bază de cer

tificat, pe timp de un an, în condiții normale de utilizare.

Ofertele se depun în plic închis pină la dala de 26 
martie 1993, la serviciul tehnic producție.

BANC POST S. A.
Eiliala Petroșani

ANUNȚA

Incepînd cu data de 1 martie 1993 s-a deschis 
municipiul Petroșani. FILIALA BANC POST SA.

in

■ operațiuni bancare pentru agenții economiei 
populație ca orice bancă comercială.

■ acordă credite agențiior economici pe termen scurt 
populației pe termen scurt și mediu.

■ efectuează operațiuni de depuneri in cont in lei 
valută pentru populație. Depunerile în cont curent se

fac la
an.

11
I ii J ie.

și

și

efectuează operațiuni in cont curent pentru popu-

■ efectuează operațiuni cu C'EC-uri, BANC POST 
ia purtător, cu sumă fixă și dobindă, precum și CEC-uri 
l’ANC I’OST cu sumo depuse la termen.

Relații suplimentare la telefon 511911.

Cotidianul de opinii șl Informații «ZORI NOI** apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE .ZORI NOI'* SJL

înregistrată la Registrul Comerțului sub ar
J 20/621/1991

Cont virament ] 307060201 — BCR Petrojanl.
Director I MIRCF.A BUJORESCU

cu sediul in Iscroni nr. 3 
Telefon: 543328 — 543622 

ANGAJEAZĂ 
urgent direct sau prin transfer: 

sudor 
electrician auto 
electrician forță 
forjor

— 1
— 1
— 1
— 1
— mecanici auto.

ANUNȚ

(1437)

Primăria orașului Vulcan organizează în data de 25 
martie 1993, ora 8, concurs pentru ocuparea postului de 
JURISCONSULT, precum și altor două posturi cu 
studii superioare în cadrul birourilor: relații cu publicul 
și urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în con
strucții, protecția mediului.

Relații suplimentare la sediul Primăriei oraș Vulcan, 
camera 30 sau telefon nr. 570773, zilnic între orele 7—15,30. 
(1451).

S.C. PECO Hunedoara SA 
face cunoscut consumatorilor de aragaz că 

prețul unei butelii tip a'agaz este de 171 Iei.
Alte prețuri practicate nu corespund cu prețurile in 

vigoare.

Spitalul municipal 
Petroșani

ORGANIZEAZĂ CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

— asistente medicale;
— electrician;
— lăcătuș;
— lăcătuș mecanic auto.
Concursul va avea loc după 15 zile de la publicare.

R A G C L
Lupeni Uricani

scoate la
LICITAȚIE

I. I’rin vinzarca spațiilor din Lupeni:
a) str. Plopilor nr. 1
— magazin legumc-fructe
— magazin încălțăminte
— magazin textile
— magazin electrice — T\
— cofetărie
b) str. Paringului nr. 17 — Brutărie
c) str. Pompierilor nr. 33 — B'utărie
II. Prin închirieri de spații în Uricani;
— B-dul Muncii, bloc 2 — Florărie și Industrial
— B-dul Muncii, bloc 29 — Magazin Industriale
Licitația va avea loc la sediul unității din str. Bărbâ- 

teni, nr. 163, în ziua de 2 aprilie 1993, ora 10.
Taxa de participare se va achita la casieria unității 

piuă la data de 2 ap'ilie 1993, ora 8, în sumă de 15000 lei.
Relații la telefon 560912.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 267S
Petroșani itr. Nlcoiae B&lccscu nr. 2 
Telefoane: 911662 (dlrector-redactor fef)i 
515972 (director executiv.adininistratlv 
difuzare), 5HG63, 912464 (secții),

TIPARUL: Tipografia Petroșani alr. 
Nlcolae Băicescu nr. t. Telefon 941361.

Matei lalele nccoinandate |i 
nepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală (I jurldkă 
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