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In cursul zilelor de sâmbăta 
și duminică, reprezentanți ai sin
dicatelor constituite in Confede
rația „Univers1* (RENEL, Rom- 
telecom), au contactat parlamen
tarii din județe .și municipii pen
tru a le comunica stadiul la 
care au ajuns in suita de acțiuni 
sindicale și proximul pas care 
va fi întreprins în cazul neaccep- 
tării revendicărilor solicitate 

Guvernului și Parlamentului. La 
Petroșani, discuțiile au avut loc 
in sediul Primăriei (un modest 
birou pus la dispoziția depui ați- 
lor) între: Ioan Obreja, Bernard 
Brandt (ERE Petroșani — trans
portul șl distrbuția energ.ei e- 
lectricc), Ferdinand Oprișoni, 
Adam Beuran (FE Paroșcni — 
producția energiei electrice). Vic
tor Ikicătuș. Alexandru Toacă 
(Ramtclecom) și cei doi deput iți 
de Valea Jiului. Ghcorghe Ana 
ș Ioan Hortopan.

Pa scurt, putem spune că dis
cuțiile au avut loc intre doi 
parteneri obișnu'ți: gazdele au

Suntem prea săraci ca să risipim
Cerința economisirii 

nu este o inovație ceaușistă
„Ce „3R-, domnule?! Asta nc-ar 

mai lipsi; sâ ne întoarcem la 
ceafi?i>m“. Expresia am auzit-o 
rostită sentențios, zeflemitor, cu 
acrul omului convins că scoate 
p ■ gură o reflecție savantă.

Și. totuși.. Din discuția des- 
(’”e soarta acestei formule, consi
derai dc unii o lozincă desuetă, 
rămasă de pe vremea „indica
țiilor prețioase11, ca un specialist 
in domeniul economiei industria
le, dl. Dan Blendea, contabilul 
șef al minei Lupeni, am reținut 
câte; a opinii. Imperativul recu
perării și revalorificării materia
lelor refoiosibile, exprimat cu 
ani in urmă prin formula „3R“, 
n-a fost o invenție ceaușistă, cum 
consideră unii. Am fost în Occi
dent. am avut contacte cu spe
cialiști, am văzut statistici. In 
multe locuri, în mari unități in- 
dustria'e, volumul materialelor 

și pieselor recuperate și refolo- 
ito r -piezintă pe-te -10 Ia sută.

O VESTE BtliMÂ

Ss lucrează ia drumul de tranzit
Ca orice șantier de construcții 

Lotul Valea J ilui al Direcției 
Județene d' Drumuri a insistat in 
mo i deo*  bit Începând cu luna 
februarie [>■ ntru pregătirea con
diții! m de loluare a lucrului, 1- 
m> diat ce timpul va permite. 
După cum ne informa dl. ing. 
Nicol.je St'Tian, preocupările s-au 
,-r it pe repararea mașinilor și 
utilajelor din dotare, pe asigu
rarea cantităților de ciment și 
materiale de construcție, în așa 
fel încât. începutul lucrului să 
se consume cât mai normal cu 
putință.

Dg ieri, pe .șantierele acestui 
lot au suidt muncitorii și practic» 
s-a reluat lucrul Ia principalele 
oMectlvț ce vor (I prioritare !n 

ascultat cu atenție „interpelă
rile” oaspeților și au reținut pre
cizarea acestora asupra triplei 
lor calități, ca membri ai elec
toratului, ca exponenți ai sindi
catelor și ca reprezentanți ai 
unor categorii socio-profesionalc 
care atit în decembrie cît și 
după această dată au avut un 
rol hotărîtor în funcționarea sis
temului energetic național .și de 
telecomunicații. Pe această temă 
e bine să amintim că energeli- 
cienii și salariații din telecomu
nicații nu au ieșit în stradă, sub 
presiunea unor greutăți sociale, 

deși nu au fost, cum nici în pre
zent nu sînt scutiți de ele.

La nivelul Confederației „Uni
vers1* a fost adoptată o „Scrisoare 
deschisă1* adresată Președinției, 
Parlamentului și Guvernului prin 
care sînt semnalate nemulțumi
rile cc-i frămintă pe sindicaliști 
(șomajul, inflația, declinul eco
nomic) nemulțumiri legate șl de 
divergențele nesoluționatc cu pri
lejul recentelor negocieri pentru 

deci aproape jumătate din tota
lul consumurilor materiale. Dar, 
nu c vorba doar dc industrie. In 
centrele urbane, in cartiere, pes
te tot, sunt rccipicnți pentru co
lectarea diferitelor deșeuri — 
pentru hârtie, material plastic, 
metale, nu rn.ti vorbim dc 
centrele speciale pentru recupe
rarea diferitelor materiale dc 
la domiciliile cetățenilor. In fine, 
indiferent că e vorba de țările 
dezvoltate sau de noi, nici o sur
să de economisire, dc recupera
re, nu este prea mică pentru a 
fi valorificată. Și dezideratul es
te valabil mai ales la noi și, mai 
ales, în actuala etapă — dc cri
ză, de inflație, de escaladarea a- 
berantă a prețurilor. Iată de ce, 
la mina Lupeni se depun străda-

loan Dl I1EK

(Continuare in pag n 2.a) 

acest an. Este vorba despre dru
mul dc tranzit și podurile a- 
ferente dc peste Maleea, dc o lu
crare de mai mică anvergură in 
cartierul Aeroport .și de conti
nuarea detonării drumului și 
lărgirea podețelor in ora.șul A- 
ninoasa. Datorită unei bune co
laborări cu RAGCL Petroșani și 
în acest an vor exista banii ne
cesari pentru continuarea lucră
rilor la aceste obiective de ma
re interes pentru municipiul 
nostru. Conform estimărilor, este 
posibil ca încă din această toam
nă circulația grea să fie deviată 
pe drumul de tranzit, măcar pc 
drum de pietrLș, căci pentru be- 
tonaro trebulo si se aștepte o 
bună tasare a terenului. Un alt 

încheierea contractului colectiv 
dc muncă pe 1993. Intre acestea 
sînt amintite scăderea puterii de 
cumpărare a leului, deteriorarea 
raportului — prețuri-salarii, nca- 
acordarea unor sporuri, aplica
rea retroactivă a unor impozite 
— toate acestea fiind cuprinse 
într-un mai lung inventar de 
revendicări adresate Guvernului. 
Dincolo de nemulțumirile sala- 
rialc sau cu conținut sindical, 
Confederația a atras atenția și 
asupra politicii de denigrare sis
tematică a sindicatelor din e- 
nergia electrică, susținută dc 
reprezentanți ai Guvernului .și 

o parte a presei scrise in ca
drul unei campanii care nu mai 
poate ascunde intenția de a de
termina o confruntare a popu
lației cu administrația TtENEL. 
întreaga campanie dc denigrare 
este barată pe argumente ero
nate cum ar fi teza potrivit că-

lon MUSTAȚA
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în pag, a 3-a
S_AU RELUAT 

CAMPIONATELE DE 
1OTRAL

obiectiv, care estc in atenția 
con-.ti nețurilor, dar din păcate 
numai a lor. il constituie con
tinuarea b'-lonărij drumului spre 
cabana Rusii. Ar mai fi de be
tonat doar vreo 2 km, de drum, 
dar nimeni nu asigura finanța
rea. Este păcat ca numai pentru 
atâta distanță acest drum deo
sebit dc util să nu poală fi re
dat traficului normal în totali
tate. Dar asta e situația. Dacă 
nu sunt bani nu avem drum. Sau 
poate cine știe? .Se va gândi ci
neva de pe la primărie că c ne
voie și dc acest drum, cuci to
tuși Parângul rămâno o zonă tu
ristică mult solicitată.

Greva din invetământ 
si necazurile sculare> •

M ii mult ori mai puțin retoric, 
din informație incompletă sau 
dintr-un ingust și strict material 
punct dc vedere, nu puțini au 
fost cei care s-au întrebat des
pre oportunitatea grevei gene
rale din învățământul românesc 
care a avut loc în ultimele doua 
zile lucrătoare ale săptămânii 
trecute. Chiar și ministrul învă
țământului, supărat, că în seg
mentul păstorit de dumnelui 
sunt tulburări, a spus că prea 
târziu s-a trezit corpul profeso
ral pentru a obține drepturi pe 
care mulți alții din economia 

românească le au de cel puțin 
doi am. Greva din învățământ 
a fost suspendată de ieri insă 
conflictul colectiv de muncă nu 
s-a stins până la soluționarea ce
lor șapte motive, ce l-au declan
șat și pentru care s-a manifestat 
disponibilitate -din partea execu
tivului, deci o schimbare de 
atitudine.

Investitori străini la Petroșani
In zilele ele 23—20 februarie, 

la Budap sta a avut loc întâlni
rea unei delegații de oameni dc 
afaceri din România cu oameni 
de afaceri din Ungaria, Slova
cia, Canada, Franța ș.a. L)m țara 
noastră au purticip.at 270 de a- 
genți economici cu capital de 
stat șl privat, din 11 județe ale 
țarii. Intre personalitățile pre
zente la intllnirc s-an aflat Am
basadorul României la Budapes
ta, Consilierul pentru relații de 
comerț cu Ungaria din cadr il 
M misterului român al Afaceri
lor Externe, Directorul gcneril 
al Carnetelor de comerț din Ro
mânia, reprezentanți ai presei. 
La întâlnire a fost prezent, intre 
alții, .și domnul I’avcl II lidlicsi 
din Petroșani, patronul firmei 
„Pamin-com" SRL. La revenirea 
in țară, un scurt dialog cu dom
nul Ilalducsi ne-a edificat asu
pra Întâlnirii. Iată aprecierea 
domnului Ilalducsi. „întâlnirea a 
avut ca scop discutarea ofertei 
Ungariei cu privire la crearea 
de societăți mixte in diverse do
menii do activitate, îndeo
sebi în sfera' producției 
ți a colaborării comerciali»

Faptul că acest conflict co
lectiv de muncii a pornit din 
motive salariate ar însemna sâ 
ne limităm tendențios doar la 
un aspect care nici n-a fost for
mulat explicit în argumentarea 

celor două federații sindicale din 
acest segment important aj pre
zentului și, mai ales, viitorului 
culturii, economici și chiar po
liticii românești.

Aspectele de fond al conflictu
lui, amânat deocamdată, se află 
in puținătatea bugetului destinat 
învățământului în acest an, la 
care se adaugă nefericita idee ca 
o parte din acest buget să treacă 
la administrația locală, deci ca 
în epoca dinainte de 1989, la care 
se adaugă tergiversarea Legii 
învățământului și a Statutului 

cadrelor didactice. Mai amenin
ță și perspectiva creșterii nor
mei didactice exact intr-o perioa
dă în care numărul elevilor din 
clase este cu mult peste stan
dardul țărilor europene. Minis
terul de resort când și-a dat
seama că și gluma are limitele 
ei. a fost dispus să stea la masa 
negocierilor.

Tibcriu SI’ATARU

(Continuare in pag. a 2.a)

Spre știință
Pentru a nu exista nici un fel 

de concluzie în urma apariției în 
ziarul nostru a comunicatului 
semnat de lideiTi organizației sin
dicale STAR TRANS Petroșani, 
liderul Filialei .Județene a aces
tui sindicat, dl. Vasile Beldie, ne 
face următoarele precizări: „A- 
ccastă adunare generală de com
pletare a comitetului de condu
cere al acestui sindicat are loc 
în urma unei contestații depuse 
dc 133 membri de sindicat la 
filiala județeană, contestație că
reia Comitetul filialei i-a dat 
curs. Asta merită știut.11 

bilaterale, avantajoase tuturor 
porților, colaborare ce se do
rește a fi extinsă si pe terțe pie
țe.' Din ,A »lc“. la întâlnire iu 
fost prezent,i 10 agenți econo
mici, cu capital de stat și privat, 
deplasarea (i i n d organizata dc 
C'amer i de comerț a pidctului 
Hunedoara Unii, cum ar fi SC 
„Tcsm.i" SA din Lupeni an în
cheiat contractc pc loc. Est vor
ba do un export de cos'urne de 
schi și alte produse din partea 
româna caile Ungaria, la linele 
anului l'”’3 in cepa ce măi pri- 
v.eșle, firma „Pamin eoni11 a ne
gociat i încheiat acorduri pen
tru crearea la Petroșani a două 
societăți mixte cil parlcneii din 
Ungaria. Deja formalitățile de 
înregistrare a societăților mixte 
an demarat, Oaspeții maghiari, 
reprezentanți aj color două fir
me cp care am încheiat înțele
gerea, urmând sa sosească în 
foarte scurt timp la Petroșani. 
S-au discutat și alte probleme 
dc colaborare pe diverse terme-

Ilorațhl AI.EX A NDRESCU

(Continuata In pag. ■ ia)
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GKEVA din
(Urmare din pag i>

Nici in cele două zile de greva, 
5u care lotuși, elevii au frecven
tat .școlile, fiind supraveghea',i 
dc învățători și profesori, cadre
le didactice n au dovedit unitate 
sindicală nici in învățământul 
universitar clar aici în cel pre- 
universitar din Valea jiului. Au 
fost puncte de vedere divergente, 

drept 
intr-o

Ceea ce, evident. e un 
imprescriptibil al omului 

soci-L.te d mocratică.
O rapidă pri\ ire a'-upra 

ției în care se află c I . lirile șco
lilor existențe în Va: i Jiului 
susține re soia imor fonduri des
tinate întreținerii și 
ccstor clădiri supuse 
de degradare ImLcnc
р. i i. n‘ i cât r\ a zile 
cl /.;struoa''C pentru 
de apă și ir ălzire.
с. te o .școală caro, 
ine istenței apei clj 
son tare, amenință 
de 
de la
portament igienic 

fi multe școli in situația 
sils dacă nu 
n.mciare pentru 
c durilor școlare, 
ți cu totul penibil 

situa-

i epurării a- 
i unui proces

geroase, dar 
instalați ile 

. I.a I’etril.i, 
din cauza 

1:> gi tipurile 
a fi închisă 

inspecția soni’ara. Experiența 
Sebeș d termină un corn- 

riguros. Vor 
:!e mai 

vor ii Lnduri fi- 
intreținerca lo- 

EAe cu totul 
pentru în-

Sindicatele
(Urmare din pag. 1)

reia KENLL deține c 1. m.i.i mari 
salarii pc ec ■ numii naționala, iar 
ere icrea tai ifeior la energia 

elci ...a aduce acest ’i regii au
tonome mari surse dc- profit. 
Repr-. zc nt înții sindicatelor au 
argumen. it cu date statistice că 
din punct de vedcie al ci titului 
ni' diu n i ocupă d .cd locul 5 pe 

l fixează dincolo de 
de- 
co- 
siu

•TI 

•'duce

îndu-s'.rie și
iul 12) pe economic, Șind 

v.msați c’e multe societăți 
marțiale cu ■ apital de stat 
pi ivat.

D'scuțiilc cu pnrl.irnjntarii 
avut în esență ioh'1 d ■ a 
ia fu ța legislativului t ite aceste 
nemulțumiri pentru a obține: 
• o mtilnire cu primul mini-.'.ru, 
dl li ol.ie Văcâroiii (și nu prin 
<1 legați ai primi rulai) • recon- 
si ari.» atitudini Guvernului 

Patronatului c.ire creează ani- 
.'ZÎlâți in discuțiile pu sindic.itc- 

i deteriorarea 'elațiilor so- 
>• actuale • r"'pri mrc.i pre- 
leril >r stabilit, in 1991 — 1992

>
«■ i 

i.
I. 

c 
V

INVESTITOR] EXPOZIpE
STRĂINI LA

(Urinare ,|in p,>g. I>

re alâl of ici ilită'ile române, 
mologii lor din Ung.mi și a 
Fn itați susținând necesitatea r 
vp.oiării relațiilor comerciale 
baza dc parter lat. Am prin 
in . lis din p.utc.i maghia 
precum și din parii .i un r fii 
n»e din franța, C moda, Slov. 
cia, oferte importante p ntru so 
vidați mi te. Prafilelv sunt din 
tre cele mai variau.', dc la ce 
alimentar și până la in<hi trl 
de prima tehnicitate pr pin 
mondial, f'cr.i ce est.; b< imfii 
Crearea societuțiloi mixte in 
scwunnâ un plus <!'■ marfa p 
jnațâ, Inscan >ă locuri dc mun 
că, Investiții, capital comun v. 
Jorificat eficient în folosul tu
turor. De altfel chiar joi, 13
martin, la sediul firmei J’.imin- 
com am Invitat toți patronii din 
Valea Jiului pentru n le face 

cunoscute ofertele șl a_l ajuta 
să la legătura, dacă doresc, cu 
paitenrii comerciali clin iulie 
amintite. Le stau, de alifcl, la 
dispoziție șl prin telefon, până 
joi, li ora 17, câml va aven loc 

întâlnirea dc care vorbeam. Ca
pital mixt in economia Văii Jiu
lui, nu poate Ii decât un lucru

Imn, un șemn de Încredere In 
noi’1.

învățământ
vâțatorii și profesorii, care 
loc sa se concentreze asupra în
noirii de conținui a lecțiilor, sunt 
nevoiți să ceară, ca altădată, aju
torul părinților in efectuarea u- 
nor lucruri ce țin numai ți nu- S 
mai ele ministrul de resort. Deo- S 
camdată i -te o contradicție în
tre efortul corpului profesoral de 
a-.și face datoria moral-profesio
nală fără ingerințe dinafară 
școlii și realitatea dramatică a 
clădirilor în care funcționează 
învățământul. Vor mai trece 

câțiva ani buni până când se 
vor construi școli noi. Tocmai de 
iu ea este vremea să se dea a- 
teație fondului școl ir existent 

și în Care s-au format mulți din
tre cei ce privesc cu superioară 
suficiență realitățile din învăță
mânt.

Prin urm ire chiar și din acest 
punct de vedere greva generală 
de joia și vinerea trecută este 
justificată. Să vedem cum va 
reacționa Guvernul care a des
tinat școlii insuficiențe resurse 
financiare în proiectul de buget 
care va fi cât de curând anali
zat în Parlanr ent. Ca să nu mai 
amintesc de Legea învățământu
lui și Statutul c; drelor didactice 
elaborate peste voinț i federațiilor 
sindicalo. Care știu ele ce șt

în dialog
pri\iiid sporurile șl impozitele 
respectai a cu sfințenie a 
ror cl luzelor înscrise în 
traci ul colectiv de muncă 
adoptarea de măsuri 
pentru „vindecarea" 
românești, diminuării 
lui și inflației, întărirea cursului 
de schimb al 1< ului.

„Scrisoarea deschisă" consli- 
tuic penultima acțiune întreprin
să de Confederația „Univers" 
avincl sprijinul tuturor sindica
telor teritoriale. Ultima acțiune 
ar trebui să dea mult de gîndit 
legislativului și.executivului. Este 
vorba despre declanșarea greve
lor, in condițiile prevăzute de 
lege — afțăme pe caic sindica
tele nu o doresc.
nici noi, populația. Avem temei 
să spunem că nici Guvernul iu 
l'.irl imentuk Dar campania c 

denigrare carc-i supără alit de 
mult )>e cncrgcticieni dovedește 
că cineva totuși împinge prea 
deparl ' nemulțumiri care se [ 
ciocni intre eh: ale sindican. . 
lor .și ale jiopulației.

tutu- 5 
con- 5

•
concrete 

cc< nomici 
țomaju-

Nil o doi im

zonei 
pot viziona 
fotografi pe 

montan. Scara
și proiecții dia.

Expoziția de arta fotografică 
„I'loaie;- Reginei", amenajată la 
sala „Cameleonul'1 Petro mi va 
fi deschisă încă o săptămână. Zil
nic. iubitorii drumețiilor montane, 
ai frumuseților 

monlane 
artijtilor 
rismului 
gr.imate

noasti e 
expoziția 
tenia tu- 
sunt prO-

S

LA ( Ll BVI. SINDIC AI ELOIl LUPEN1----------------------------------------------------------------------- -

O femeie este mai energică decât zece
bărbați Pctr seu

Dircitoar a clubului, d na la- 
ni, debordează de energie. tio 
cea verbala am remarcat o de la 
începui cuci n<-a luat t.ire de 
tot. Scrisesem nou odaia, cum 
ca ta Club singura activitate care 
■se di sfușonră este de la... biblio
teca. Ceea ce este fals. Neade
văr.>1. Inexact. Cu această oca
zii ii dăm satisfacție doamnei ți 
dezmințiri „mințiica" (ca să nu 
spun știre®).

După ce ne am impucat, d-na 
Juna a început încet încet să de
vin i tot mai simpatică. Ceea ce 
nc-u spus dânsa — (mu putință 
dc a o întrerupe — n<’ a pus pe 
£mdurl, In douâ-trel orc cât al
ții Intr-Un an. Dar să o lăsăm 
pe d-n» luna sa vorbcaecu: • In 
liecare an ani avui câte o spar-

ZORI NOI

str. 1 Decembrie nr. 90, telefon IO !/5 12 112, oferă spre 
vânzare prin licitație dcs<hi..i cu sîi :g.irc mijloace fixe 
casate :

— Autotractor șa
— Autodubă

•— l tilaje comerciale

— Elemente inoiloslivuiioarc și eiectrosth tiitoare

•— .Ambalaje WC’ și sticle răcoritoare

Ambalaje Ierni și textil specific comerțului cu 
legume-fi ut le

— Butoaie lemn 200 1

Licitația va avea loc in data de 26.0:1.1993 ora 11 la 
Depozitul nr. 1 I- eroni — Legmnc-Fructe,

Pentru a participa la Iiritație, ofertanții vor achita la 
caseria societății suma de l 000 lei ca taxă de participare.

Relațiile privind vânzarea se pot obține Ja sediul so
cietății.

Cerința economi Ării nu este
o inovație

(Urmare din pag. I)l
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i gimului de austeritate in

I
I

nii pentru promovarea unei 
ritaoile strategii antiri.dpă, 
recuperare Și valorificare

ve
de 

____ ,......... -........... - a tot 
ce este posibil dc a fi rcfoiosit. 
Conducătorii producției ap.'lcazti 
la materiale noi doar daca au 
epuizat posibilitățile dc relolosi- 
re a materialelor recuperate. S-a 
făcut, adica, înțeles lui lucru : 
ci toate produsele s-au scumpit, 
ca dat fiind blocajul linanciar, 
furnizorii solicită plată prin nu
me: ar sau prin CEC. Or, dată 
fiind penuria resurselor financia
re, este lircsc să se promoveze 
un regim sever dc economisiri!

Pentru a ilustra efcct.le rc- 
ges- 

donarea resurselor materiale, am 
aivl.it'la câteva date -tatistice 
din bilanțul pe 1992. Anul tre
cut, cliciiu.clile la 1900 lei pro
ducție marfa au reprezentat a- 
bia 71,3 la sută fală de cele din 
anul precedent .și doar 92 la su
tă fața de prevederi. In cea mai 
marc parte, reducerea cheltuieli
lor are la bază micșorarea con
sumurilor materiale datorate toc
mai acțiunii de recuperare a 
materialelor și pieselor refolosi- 
bilc. In fiecare sector minier

covo- 
ra pli
că nu
ce a- 
Petru

au 
ti u 
in 

de
să

noi suntem ai 
singur sindical: cel al minei 
peni, • E trist că, deși iu 
bliotecă vine toată lumea 
oraș, dv plătit plătesc numai

E Aplecăndti-s,e să o vadă mai bine, lui Gică 
i-a căzut peruca de pe cap

g. re la, club. Mi-au furat 
rul, TV-ul color, chiar și 
ța de cafea. • Nu numai 
primim Dimie, dar și ceea 
vern ni se fură. • Dl.
Gherman, care este un lider de 
sindicat înțelegător, a pricepui 
că trebuie să facem ceva pentru 
oameni. • Mulți sindicaliști 
fost șl sunt nemulțumiți că 
aducem venituri. Peste tot 
lume cultura are nevoie 
subvinții. Totuși, eu n-arn ce 
Ic reproșez, celor de lu sindicat: 
ci suportă toate cheltuielile. • 
Deși pe clădire scrie „Clubul sin- 
'liiatelor", noi suntem al unui

Lu-
bl-
din
ei.

ceauși stă
funcționează ateliere subterane 
dc îndreptat armături; se pune 
accentul pe recuperarea și reci
clarea complexelor, pe repararea 
pieselor și subansiTTibl ilor compie, 
xelor mecanizate, ale altor utila
je. In 1992 in atelierele minei 
s-au confecționat peste 2090 ar
mături T1I, dc diferita tipuri, s-au 
reparat paste 3000 stâlpi S/J, 
s-au recuperat și reparat sute de 
piese .și subansamble ale com
plexelor SMA-2, scuturi, Bare de 
ripare, pârghii, grinzi, furtuna 
capsate, dispozitive de pășire, 
cilindri etc. Semnificativ e fap
tul că prin reducerea consumu
lui cir armături la 
clucțic, de ]a G la 
zat o economie de 
hoane lei.

Economiile sunt 
gia de austeritate, 
Dar, vorba unui specialist elec
tromecanic al minei, ți au teri- 
tatea are o limită... Ieftinirea căr
bunelui cerc, înlr-aclevăr, redu
cerea cheltuielilor, valorificarea 
materialelor refolosibile. Dar, 
și refolosire.i, reciclările merg 
până la un punct. Sporirea pro
ducției .și a productivității mun
cii, dotarea noilor capacități cer 
utilaje și subansambluri noi, mo
derne!

1900 tonc pro-
1,1, s-a reili- 
peite 100 r.ii-

bune, stratc- 
de asemenea.

ajuns stl- 
cu cine,

mici pre- 
activitatca

ușor. A remarcat chiar 
Petrescu prin anul 
aplecăndu-se sâ o

se 
♦» 

1976, 
vadă

WORQȘCQț)
PEȘTI — IEPI RB 

(19 febiiiarla — 20 mart!*)

• Nu-mi mai este dc 
fletul! Cuncl avern 
n-avem cu cel

Practicăm cele mai 
țuri pentru cursanți: 
de la cerc se desfășoară cu nu
mai 300 de lei pe lună; intrarea 
în discotecă — numai 50 de Ici; 
ora In sala de sport — 200 lei; 
;n..sa de tenis — 50 de Ici/oră.

Intr-adevăr, doamnei nu-i mal 
este de ajuns sufletul. Asta 
vede
Cică 
când, 
mal bine pc Jana, 1-n căzut pe
ruca dc pe cap. Pentru că noi 
nu avem perucă, de fiecare dată 
când cineva ne va Întreba ce 
credem despre doamna Jnna, 
v<>m răspunde: „Jos pAlArial”

Văii LOCOTA

Zi favorabilii pentrj re-aolv*.  
rea problemelor personale.

O — DRAGON
(21 martie — 20 aprilie)

Evitați orice activitate impur-» 
tantă. în speci îl una legala da 
chestiuni financiare.

rzAUll — ȘARPB 
(21 aprilie — 20 mal)

Moment favorabil pentru a 
promova int uesele pi r. criale. Nu 
ratați ocazia! <

GEMENI — CAE
(21 mal — 21 iunie)

O zi excelentă pentru distrac
ții sau realizări deosebite pentru 
cei cv lucrează in domeniul... dis
tracțiilor!

RAG — OAIB 
(22 iunie — 22 iulie) 

E'itjți certurile în cursul di
mineții. ? iai ales cele CTi persoa
ne sus puse.

LEU — MAIMUȚA 
(23 Iulie — 22 august)

Discreția g un atu benelic as
tăzi. Iriți di'icreți și nu credeți 
tot cc auziți.

i^LTOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 s« pleoibrle)

Dedicați această zj celor pa 
care îi iubiți. Nu veți regretai 

BALANȚA — CliNELJB ,
(23 septcmbiie — 22 oriombrle]
Evitând graba și nerăbdarea 

veți utiliza la maximum prilejul 
de afirmare ce vi se oferă

SCORPION - MIS1REȚ) 7 
(23 octombrie — 21 notembrlej 
Evitați di-putele sau disensiai 

mie in cercul familial.
SAGETA TOR — ȘOBOLAN i 

(22 nolctubiie — 20*'lecembrie)
Deși nu sunteți predispus(ă)' 

unor sch.mbări, acestea se vor 
produce iminent.

CAPRICORN _ BOU 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

După o dimineață și o zl foar
te obositoare, veți avea o seară 
de vis într-o companie pfâcută.

VĂRSĂTOR — TT.Pt) 
(Z0 Ianuarie — 18 februarie) 

Excelentă zi pentru rezolvarea 
unor probleme ce nu suportă a*  
manare. Nu ratați momentul! ,

. I

programul'
, TV

MARȚI, 16 MAIUtB
7,00 TV'JI. TelematinaL

10,'J0 TV 11 iași.
11,00 Teatru TV. TREI SUKOdf. 

(Reluare).
13.50 Desene animate.
14.00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Tcle.școală.
16,00 Conviețuiri-magaztnk
17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prietenii (I)
18,25 De la lume adunjla...
19,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate.
2C,f>0 Actualități.
20.35 Film serial. POVB-SVIRI 

DIN HOLLYWOOD; 0 
MASA EA „CJRO‘. 
Episodul 2.

22.20 IJ. schet masculin. Finala
competiției continentale 
„Cupa Cupelor". (Repriza d 
Il-a). 4

21.30 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Salut prietenii (lip

MIEKCt RI, 17 MAKTl*
7.00 TVM. Telematmaj.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film aJlistic. CHINEZUL,
13.35 Desene animate.
14,00 Actuatități. Meteo.
14.15 Orf, de muzică.
15,00 Preunivcrsrtaria.
15.50 Tragerea Pronocxprcs. 
16,00 Virata a treia.
16.30 Panoramic.
17,00 Actualități.
17,05 Televiziunea vu asouII&I ,
17.30 Simpozion.
18.20 Fotbal: Steaua —■ Q q/tl 

Club Anvers.
20.20 Actualități.
20,^5 Telecincmateca. 

ARANJAMENTUL
22^0 ActualilățL -4
23^)5 Fotbal Intret.iațiowJ 

țiuni).
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S-AU RELUAT CAMPK TELEDE FOTBAL
JIUL A URCAT IN FOTOLIUL DE LIDER!

„MEA
JIUL PETROȘANI — METROM 

BRAȘOV 2—0 (1—0). Spectatori: 
circa 4 000; plătitori: 1019; teren 
*n' ale; timp friguros. Au mar
cat: Militaru, min. 7 și Dodu, 

, min 75, din penalty. Șuturi la 
poartă: 13—7; pe spațiul porta: 
16—3; cornere 11—4; cartonase 

galbene: Cristea. A arbitrat:
Gheorghe Constantin, ajutat de 

Stelică Ursu și Gheorghe Stepa- 
novici, toți trei clin Suceava. Obr 
servator federal: Ștefan Miu. 
J’arfida a fost transmisă la radio 
Craiova.

Socotită d- pt derbv al primei 
etape, partida diatre Jiul .și 
Metrom Brașov a fost urmărită 
de circa 4du0 de spectatori, 
au înfruntat a vreme rece, 
proprie încă fotbalului, dar, 
s-au încălzit treptat-treptai, 
măsură ce vântul victoriei
tea spre poarta oaspeților. Gaz
dele au aliniat formația standard, 
cea călită în marșul lung șl greu 
al turului, mai put n P.adu, care 
e sărit în grădina Iu; *FO  Se’e a 
t ău. în divizia Națională. în-> 

,-utul jocului a fost ezitant, am
bele echipe au schiț .t vagi ac
țiuni de atac, atât cl.it irită stării 
terenului, d..:- mai ales a tracu
lui de debut. Jiul șl-1 dozat e- 
f.jrttil, căutând bteșe sau culv.^e

care 
im- 

care
Pe 

bă-

BOX

LMIJIIM UE MAEȘTRI"
în fazele de atac și s-a grupat 
la omul cu mingea, pentru de
posedare, reușind să anuleze 

câtcs] a acțiuni foarte periculoase 
ale înaintașilor adver.și, capabili 
de surprize. După ce oaspeții au 
executat primul corner al parti
dei, bucuria golului avea să vină 
ne fondul unei acțiuni colective, 
oprite prin fault, la 20 m de 
poarta lui Maa ir. Atunci, în 
min. 7, Militaru a deschis scorul, 
dând măsura valorii sale, Lșan- 
slormând o lovLtuiâ liberă, în 
gen brazilian, direct în gol, lă- 
sându-1 pe ulrimul apărător făiă 
replică.

La numai trei minute, Stancu 
a obținut pentru trioune un 11 
metri, dar refuzat de judecătorul 
din teren, penlxu ca tot el, ime
diat, să rateze ocazia din min. 11.

Gașpar, Stăncic, Dodu au for
țat terenul advers, dar legăturile 
cu celelalte compartimente an 
fost întrerupte de blocul mereu 
în mișcare al Metrom ulul.

Gbițan a „respins11 egalarea în 
min. 28, când oaspeții au avut 
două cornere consecutive și l-a 
inhibat în min. 32, pe Marcăș, 
la execuția acelui 11 metri, a- 
cordat pentru un fault ol mijlo- 
c șului Stoica, asupra vârfului 

M r ioi'.i. „Cur.ijui'*  ceiitr.ilului a

Foit răsplătit cum se cuvin? în 
continuare, dar fazele care au 
urmat, Muza, șut de ia 20 metri 
peste transversală, Militaru, ba
ton în capul iui Bcraru, au amâ
nat desprinderea.

După pauză, cu Cristcscu în 
tocul lui Huza, dar și cu o altă 
tactică, Jitii a atacat în valuri, 
dominând copios partea a doua 
a jocului. Stan'u a triws balonul 
în bară, min. 46. Militaru, din 
săritură, minge afară, Cristea, de 
la -10 m, șut înșelător, iată cîteva 
faze care au anunțat, inevitabil, 
golul. Șj el a venit, min. 75, când 
același Ștancu a fost faultat in 
careu, acordându-se penalty. A 
executat specialistul Docili, gol 
frumos — 2—0, rezultat final, 
pentru că oaspeții s-au retras 
finalmente în propriul teren, «.r 
cursele lui Militaru, Stoica, Stăn- 
cic și intercepțiile lui Călugărita, 
Gașpar, Cioabă, nu au rraj avut 
finalitate pe tabela de marcaj.

JIUL: Ghițan — Călugărița, 
Gașpar, Cioabă, Dodu, Cristea, 
Militaru, Stoica, Stanc.u, Huza 
(min. 46, Cristescu), Stăncic.

METROM: Masar — Neagu, 
Lcitz, Mocan1!, E -aru, Cazan
giu, Ghenci, Dirnovcanu, Decu, 
Mircioiu, Marcăș (min. 75 Voi- 
cu).

SCHI

Marius Buleac (Minerul
Dâlja) locul HI în finala

r aCupei României

Robert Barta, 
medalie 
de aur

antrenorului Tiberiu 
participant pentru pri- 
’a o tinal’i a Cupei 
a rcu ;it să puncteze 
lupta pentru o meda- 
declarat „campionul 
și premiat cu 
biuc venită, suma 
care înseamnă că

mo
de 

Fe-

Etosul
L’-.rmțan, 
n.a data 
României, 
ci< r.iv n

e, iiind
..ajuiui“ 

aesta, dar 
4 000 Ici,
derația și-a deschis mănușile pen
tru a se înscrie și material in a 
onora învingătorii.

La această gală, alături de 
sportivi calificați in etapele pc 
zonă a participat și totul Româ
niei de box, cire prin prez- nță 
a captat dar a și descurajat 3/4 
dintre îoprtisi, mulți dintre ei

abandonând după primele jocuri 
de picioare.

Nu a fost cazul ujigiliș or din 
V.il> i Ji. rui, Mai s Buieac și 
Ion Mitei, ambii de la Minerul 
D’lja și al celuilalt participant, 
Cristian Bălașa (antrenor Eug.n 
lăuta), de la f.lincrul Vulcan.

Ion Matei, 60 kg a pierdut la 
puncte în fața lui Vicrei G-heor- 
gniță, Rulmentul ~ 
sându-se în linal 
loc V.

Cristian B.dașa, 
nent al echipei Minerul 
a fost întrecut în slertus 
Burabașa, și a. ocupat la 
ria sa de concurs lo< ul

DrjjOV, 
pe un

da- 
onorant

75 kg, compo- 
'ulcan
' Ion
*8P-

f otbal, divizia na

Participând la un concurs 
lernațtonal de schi în. 
schiorul pctroșănean,

in-
Turcia,
Robcrt 

Barta, elevul profesorului Zoltan 
Toth, de la CSS Petroșani — di
rector prof. Eugen Petcrfy 

s-a întors acasă cu medalia 
aur, demonstrandu-și talentul, în
că a data, mai aJ>?s ca, compania 
în care a concurat a fost una de
primă mărime.

Au fost prez?nte pe pârtie 7 
națiuni, România prezcnfandu-sc 
la înalț ine, chiar dacă, așa cum 
anunțam in numerele trecute ale 
ziarului, Barta a trebuit să-și 
lege pe clap-ari schiuri bulgt.rești. 
Bine ai coborât pc podium, Ro
bcrt!

de

REZULTATE TEHNICE 1
Dacie, Unirea Brăila — Elcctroputere Craiova 1—0; Poli Timi

șoara — Di nan o 0—2; Univ. Craiova — Spoitul Studențesc 1—0; 
Steaua — Oțelul Galați 2—3; FO Brașov — U. Cluj 3—lj Ra- 
pd — FC I’eiroiul 1—0; Gloria Bistrița — FC Selena 3—li

Studențesc — Poli Jimișoarn; Oțclnf Galați — Unrv. Craima; 
*C PeUoiui — Steaua; FC Selena — FC Brașov; U. Clu) — Rapid; 
Progrr.ut _ Gloria Bișnița; CSM Reșița — FO Farul; Electi «pa
tere — FO Inter Sibiu.

Tarul — Progresul 2—1; FC Enter Sibiu — CS?»I lîcșiția 3—2.

VLASAMMNT
1. S’catia 18 15 2 1 48—b) ;.2
2 Din. ama 18 14 3 1 4’»- tt 31
3 Gloria Bistrița UJ 10 3 5 28 -18 23
4 Univ. Craiova 18 9 4 5 29—21 22
5. Rapid Bucureș » 18 <4 4 5 24—14 22
6. Elcctroputere Craiova 18 8 3 7 11- 1 1 19
7. FO Inter Sibiu l>8 8 3 7 24—26 M
e. U. Cluj W •4 1 8 21-25 19
9. Oțelul Galați 1 7 1 7 20—3 J 13

10. Sportul Studențesc 18 7 4 7 25 -23 18
11. Dacia Unirea Biadf, 18 6 4 8 18—31 FIȘ
12 FC Farnil 48 8 3 9 23—34 45
13. FC B’ așov 18 8 2 10 16—2 J 14
14. Poli Timișoara 18 4 6 8 15 -2!) 11
15. FC Petrolul 118 S b 14 -2* 13
16. Progresul București «» 3 5 40 18—33 44
17. FC Selena 14 4 3 11 1>>—29 lk
18. CSM Reții a ia 2 3 13 17 — 42 7

ETAPA VIITOARE; Cinau, o — Dacia Unirea Brăila; Sportul

Parângul va găzdui 
finalele Campionatelor 
Naționale Universitare 

la schi
Martor atâtor întreceri cu 

racle# n ițional, zonal și local, 
Parângul — vârful mândriei noas- 
tre — va găzdui și anul acesta 
concursul ile finale ale Campio- 
națelor Naționale Universitare la 
schi, oferind sutelor de
renți condiți optime pentru 
comportare cât mai bună.

întrecerile vor avea loc in 
lele de 23, 24, 25 martie și 
■.or aduna toată elita

ca-

concu-
o

zi- 
ele 

sciii ului

stud nțcsc de la această oră, p«>n- 
t'u cel mai mare examen spor
tiv al anului. j

De lotul Universit. tii Tehnic*  
Petr o ini se ocupă dl. Gheorgha 
Irimie. conferențiar universitar, 
cel care a propuls.it-0 pe loeii 
IV, la Cupa „POI ANA'1, pe tâ
năra schioară DELIA PODARI/ 
■și a adus atâtea alte locuri frun
tașe, de- a lungul anilor, institu
ției universitare și mișcării spor
tive din Valea Jiului

• ••6»•••a a•»••n•••na«o« •••••••««*4
trîvsrsiîgtea începe cu... cantonamantul
Cunoscuta, și de pe acum popu

lara, echipă de fotbal feminin „U- 
uiverșitatea Petroșani" a plecat 
pentru 14 zile într-un Cuntonar 
meni la Gcoagiu Bai, pentru rc- 
încârcarea bateriilor, ce vor tre
bui să alimenteze, dar mai ales 
să lumineze drumul formației 
spre obiecții .11 propus: promo
varea în prima lojă a fotbalului 
femi.iin romanesc.

Soții V șan au la dispoziție în
tregul lot de jucătoare și vor 
folosi lin plin condițiile clima
terice ale stațiunii, atât pentru 
tratarea unor afecțiuni cât și 
p.nti il r 1 ic^rea, știm ilarea in- 
divaluala și colectivă a potenția
lului fizic și mo, .1 al tuturor com- 
pon mlcior.

da 
d 

mai 
pre-f

începerea returului. competi
ției se prevede la sfârșitul lunii 
martie sau la începutul lunii a- 
prjlie, depinzând foarte mult da 
condițiile naturale care, nu 
puține ori, impun legea.

Până la prima etapă, se 
prevăd și câteva meciuri de
gătire, iar in privința unor trans
feruri mai spectaculoase, șan
sele sunt destul de reduse, In 
prințul iand datorită... banilor, j

După acest cantonament) echl»' 
pa își va continua pregătirile * 
casa, urmând, a 
lotul cu care se 
unii imposibilul, 
posibilul, adică

se definitiva ț|, 
încearcă pentru, i 
pentru °a doar.« 
promovarea.

FEDERAȚIA ROMANA DE Rl.GBY

Comisia de competiții comunicăr'

Jocurile din Divizia A—1 vor 
îiigc|x.’ cu etapa 1 a reluiului pe 
dat. de 2+.04.W96.
‘ Etapa a U-a va avea loc 
miercuri 28.04.1993, rar etapa a 
II l-a pc 1.05.4993. Programul res
tului, etapelor se va comunica 
ullerier.

Joc .a'î le din divizia a 11 vor 
începe cu etapa I a returului pe 
dat.i de 21.04.1993, iar etapa • 
11-a se dispută pe 1. V. 1'993. p 
Partidele din Cupa României, Dt 
vizei de juniou și Divizia B ie 
vor desfășura după programul 

stabilit inițial. J

Pagină realizată de:

Dorel NEAM I U

Fotbal, divizia A
REZL L »ATE TBUNI€E :

CER Cluj — Metalul Bocșa 4—0; FC Drobeta 
Corvinul 3—0; Gloria Reșița — Untree, Alba lu-hy 
— Olimpia Satu Mare 3—1; Tractorul Brașov — UTA 2—0; -hui 
IELIF Craiova — CEH Timișoara 2>—4; J,ul Petroșani — Mctrom 
Ih'așov 2—0; Mef.ilurgistul Cugir — FC Maramureș 2—0; Ai mă
ture, Zalău — ICIM Brașov 1—T.

Cî.l 3MENT

Tr. Scvedn —
3—0, iftf Uihoi

§ ZIAWi

Jiul Petroșani
U.T.A.
Gloria Rc-.ița 
Mctrom Brașov 
EC Drobeta Tr. S. v. 
Tractorul Brașov 
Jiul IET.IF Craiova 
Corvinul Hunedoara 

Unirea Alba lulia 
Metalul Bocșa 
FC Maramureș
FC Bihor 
IC IM Bmșrrv 
CI R Clu) 
Armătura Zalău 
Metalul Cuigir 

17. CER Timișoara 
ÎS. Oti'ir.pui Șahi Maro

18 
«a
18
18 
ÎS
18
18
18 
«8
Uf
18
1.8
18 
18
18

18
18
18

10
10
9
8
8
8
9
7
8
8
7
7
7
7
8

7
7
0

2
2
2
4
3
3
1
4
2
2
3
3
3
3
O
2
1 
o

ETAPA VI1TOARR, ?(■) martie WHJr Corvinul 
Unuren Allbș Iul la

(i 
G
7 
G
T
7
8
7
8
8.
8
8 
»
8
10
9>

10 
1<>

32
20
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17
tG
26
li
11

I
5 Jiului la schi

II

V
■ Fotbal Divizia B
B Rezultatele Cupei Ligii 
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ANIVERSARI
PENTRU Elena Claudia Iz’at, 

la împlinirea celor 3 anișori, 
multa fericire, bucurii și un căl
duros „La mulți ani“. Cu toată 
dragostea, mama. (1543).

Al KASAR1T ca un ghiocel in 
pragul primăverii, aducând in 
sufletele noastre numai bucurii. 
Acum când împlinești 2 anișori, 
micuță Maria-AIagdalena „La 
mulți ani“l. multă sănătate și 
bucurii îți doresc mami, tușica, 
mama Tiți și tati Radu. (1634).

PENiRU iubita noastra mamă, 
soacra și bunică Elena Trifan. 
la aniversarea zilei de naștere, 
multă sănătate și un călduros 
.La mulți am“l Cu toată dra
gostea Doina, Fani, Ciprian, 
Sergiu și Dănuț. (1641).

TOATE florile din lume și un 
sincer „La mulți ani“ pentru 
Iulian Vidale cu ocazia majora
tului din partea părinților, su
rorilor și fraților Dănuț și Bog
dan. (1673).

PĂRINȚII Doina și Viorcl Gon- 
taru și sora Ramona urează „La 
mulți ani“ cu ocazia împlinirii 
vârstei de 2 ani scumpului lor 
Liviu Viorel. (1664).

VINZARI
VÂND televizor Philips, preț 

negociabil. Petroșani, str. Aradu
lui, 9/1. (1640).

VÂND televizor color Palsekam, 
nou. Telefon 542956. (1610).

VÂND garsonieră Petroșani, zo
nă centrală. Informații telefon 
622118 Deva, după ora 16. (1613).

VÂND Fiat 127 VAN Diesel. 
Telefon 570486. (1643).

VÂND amplificator 2x35 W, 
tuner, pick-up deck. benzi, 
discuri. Telefon 545656. (1657).

VÂND spațiu lemn 90 m.p., 
modular, cu 4 încăperi, demon- 
tabil, pretabil spațiu comercial 

— depozit. Telefon 545656. (1657)
VÂND Dacia 1300 adusă din 

Unuaria. Telefon 570554. (1656).
VÂND mobilă dormitor, bu

cătărie. canapea, masă, scaune 
tapițatc, televizoare color la 
100 000 lei bucata. negociabil. 
Anton Pann, nr. 30, Petroșani. 
(1655).

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani, str. Aviatorilor, bloc 
17/20. Preț negociabil. (1649).

VÂND microbuz Isuzu cu 9 
locuri, fabricat 1985, Dacia break. 
fabricat 1987, remorcă rusească, 
video recorder Hitachi, 
video player Orion. televizor 
Sport, motor Diesel Citroen și 
diverse piese. Telefon 545148. 
(1674).

VÂND autoturism Citroen Pal- 
las Diesel și instalație gaz ita
liană. Vulcan, B-dul Mihai Vi
teazul, bloc 18/8 (magazin Unic). 
(16'1).

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani. Republicii 109/43, tele
fon 542592. (1672).

VÂND video recorder Akai mo
del 425 EDG, multifuncțional, 

multisistem, Petroșani, Repu
blicii, 101/58. (1676).

VÂND urgent apartament 2 
camere confort I, îmbunătățiri, 
str. Aviatorilor, bl. 54, sc. 3, ap. 
37. Informații, după ora 16.

VÂND apartament 3 camere 
Petroșani Nord, mobilă. Infor
mații 541424. (1681).

VÂND Oltcit, 15 000 km, tele
vizor color Philips. Telefon 
543592. (1683).

OFER IE SERVICIU
ANGAJAM 2 vânzătoare In 

piață. Relații Petroșani, str. Re
publicii, bloc 103/25, intre oiele 
17—19. (1638).

DIVERSE
ARESTAM orice munci zilicri. 

Informații Petro ani, cămin stu
dențesc nr. 4, camera 501, B. 
(1651).

ÎNCHIRIERI
CAUT pentru închiriere, ter

men lung, garsonieră mobilată 
sau ncmnbilată, sau preiau con
tra't Plita anticipat. Tel'fon 
511.‘>82. (1659)

ÎNCHIRIEZ spațiu comercial, 
100 m.p., Petroșani, central. Te
lefon 621283. (1677).

DECESE

M.A PĂRĂSIT pentru totdeauna iubitul meu soț 
CATIII DUMITRU

lăsând in urmă lacrimi și durere. Amintirea lui va rămâne veș
nic in sufletul meu.

înmormântarea are loc azi, ora 14. Cortegiul funerar pleacă 
de la domiciLitil din Petroșani — Carpați. (1GG2)

FIICELE Mihaela și Viorela, ginerii Valentin șl Marinică, 
nepoții Andrei și Alin anunță cu inimile zdrobite in durere tre
cerea în veșnicie a iubitului lor tată, socru și bunic

CATIII DUMITRU
Odihnească in pace! (1GG2)

COLECTIVUL Catedrei de Electrotehnică din UT Petroșani 
este alături de familie in dureroasa încercare pricinuită de înce
tarea din viață a celui care ne_a fost profesor, coleg și prieten, 

ing. CATIII DUMITRU 
și-i transmit condoleanțe. (1G16)

SNDICATUL cadrelor didactice și personalul TESA din Uni
versitatea Tehnică Petroșani aduc Un ultim omagiu la dispariția 
fulgerătoare a regretatului coleg

prof. CATIII DUMITRU
și exprimă sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Odihnească_se în pace! (1647)

VEȘNICA amintire și recunoștință din partea grupei CE 
21 — UT Petroșani — celui care a fost

prof. CATIII DUMITRU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1GG9)

FAMILIA Țăndărică Gheorghe aduce un ultim omagiu celui 
ce a fost

prof. CATIII DUMITRU
șl este alături de familie în aceste clipe grele. Sincere condolean
țe. (1644)

COLECTIVUL SC Autotranscom SA Vulcan este alături de 
doamna Mihai Viorela, in aceste clipe grele pricinuite de dece
sul prematur al tatălui său

prof. CATIII DUMITRU
și transmite sincere condoleanțe familiei indollatc. (1G6G)

A PLECAT dintre noi pentru totdeauna 
MOLDOVAN MATILDA (52 ani)

Cuvintele nu pot cuprinde durerea pe care o trăim în a- 
ceastă cumplită pierdere.

Cu sufletele zdrobite, ne luăm rămas bun, și_î aducem pri
nos lacrimile noastre fierbinți. Soțul Ioan, fiul Marius, nora I- 
leana și nepoțica Roxana.

înmormântarea va avea loc în 16 marile, ora 1G, de la domi
ciliul din Petroșani. (1G60)

FAMILIA Uzonovici deplânge dispariția dureroasă și neaș
teptată a celei care a fost o bună soră, cumnată și mătușă 

MOLDOVAN MATILDA
Vom păstra mereu vie amintirea el caldă și luminoasă. (1GG5)

CONDUCEREA EM Petrila este alături de familia domnului 
ing. Moldovan Marius in clipele grele pricinuite de trecerea in 
neființă a mamei sale

MOLDOVAN MATILDA
Sincere condoleanțe, familiei îndoliate. (1650)

COLECTIVUL sectorului V al EM Petrila, este alături de 
prietenul ș| colaboratorul lor ing. Moldovan Marius în nemăr
ginita durere pricinuita de moartea prematură a minunatei sale 
mame.

Dumnezeu să o odihnească. (1651)

COLICTIVUL de inspectori din cadrul ISTPM Petroșani este 
alaiuri de colegul Uzonovici Ristca in greaua pierdere pricinuită 
de dispariția surorii salo.

MOLDOVAN M «TILDA
Sincere condoleanțe. (IW3)

COLECTIVUL SC „Ilermcs" SA aduce un ullini omagiu celei 
care a fost

MOLDOVAN MATILDA (Ttl.DI)
și transmite sincere condoleanțe familiei. (1GG7)

COLECTIVUL SC Mixt SA Uricani își exprimă regretul la 
dispariția prematură a celei ce a fost o bună colegă, om de a- 
leasă omenie

MOLDOVAN MATILDA
și transmite sincere condoleanțe familiei. (1GG8)

COLEGII de la Societățile comerciale NOVA SA, ASTRA SA 
și ALPIN SA din Lupeni, profund îndurerați de trecerea în ne
ființă a fostei lor colege

MOLDOVAN MATILDA (TILDI)
sunt alături de întreaga familie și transmit condoleanțe. 
Amintirea ei va rămâne veșnic in inimile noastre. (1G75)

SOȚIA Maria anunță cu nemărginită durere, încetarea din 
viață a iubitului ei soț

COJOCARU CONSTANTIN (BADIA)
Odihnească în pace!
Înmormântarea are loc miercuri, ora 14. Cortegiul funerar 

pleacă de la domiciliu) din Petrila. (1652)

FAMILIILE Cătuți, Biro, Popițiu și Ciucă anunță cu pro
fund regret dispariția celui ce a fost Un suflet bun și un adevă
rat părinte

COJOCARU CONSTANTIN (BADIA)
Odihnească în pace! (1G52)

COLECTIVUL de inspectori din cadrul ISTPM Petroșani es
te alături de colegul ing. Biro Iosif în greaua pierdere pricinuită 
de dispariția socrului

COJOCARU CONSTANTIN
Sincere condoleanțe. (1G53)

COLECTIVUL serviciului PIS al EM Luppni își exprimă 
profundul regret pentru dispariția prematură a celui ce a fost 

ing. TECȘA LAURENȚIU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1642).

FAMILIA Tecșa aduce, pe această cale, mulțumiri tuturor 
celor care, prin ajutor, prezență și flori au fost alături in cli
pele grele pricinuite de pierderea celui ce a fost

TECȘA TEODOR LAURENȚIU (1663).

FAMILIILE Rakoczi și Ceacu mulțumesc tuturor acelor care 
le.au fost alături in marea durere pricinuită de încetarea din 
viață a iubitei lor soție, mamă și bunică

RAKOCZI MARIA (1661)

COPIII șî educatoarele de la Grădinița cu program normal 
nr. 4 Petroșani,

Iți aduc o floricea.
Floare de „nu mă uita1'
Și-ntr-un glas
Iti spunem „Bun rămas, drag muguraș".

VASS TI BERI U (1685).

COMEMORĂRI

AU TRECUT 6 luni de Ja dureroasa despărțire de dragul nos
tru fiu, frate și cumnat

RIPA ELEMER (EMY)
Nu_l vor uita niciodată, părinții, frații ți cumnatele, (1482).

SOITA și copiii amintesc cu durere că S-au scurs 6 luni de 
la dispariția fulgerătoare a celui ce a fost un bun soț și lată 

FODOR IOAN
11 vom păstra mereu In inimile noastre. (1645)

SC Samir et. Comp. SNC 
Petroșani
ACHIZIȚIONEAZĂ

«Ic la persoane fizice, societăți comerciale cit capital de 
stat și privat

n FIER VECII! ȘI DEȘEURI METALE NEFEROASE 
(cupru, aluminiu, bronz, plumb, etc.).
la prețuri foarte avantajoase.

Relații suplimentare la telefon 515208. (1567)
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