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Pentru pensionari
Faț« d. aaul trecut când au 

beneficiat de 6 calatorii simple 
cu gratuitate de 50 la suta din 
tariiul trenurilor cftT> persoane 
clasa a ll-a anul acesta numărul 
călătoriilor gratuite penii u pen
sionari se reduce la 4- J'.i acest 
scap, se vor elibera tiz?iete* 
ciale cu care se vor putea ivy 
biletele v >pr tive. ■ r

Politica nu ține de foame Lângă Grupul Școlar Lupcni

a 
aruncata țara în perioada 

a trecut de la finele anului 
devine din ce in ce mii 
de suportat. Semnele ncmul-

Vine, vine*...
Sâmbătă și duminică, în 20 .și 

respectiv 21 martie, am avut par
te de primele zile de primăvară 
au.enlică. Temperatura aerului 
s-a ridicat — vorba meteorologi
lor — la cote puțin peste cele 
normale pentru această perioa
da a anului. Iar tdrhperatura din 
sufletul oamenilor <j depășit a- 
o.jte cote. La VulcanT^în zona 
de agrement „La Brazjx, au fost 
două zile pline. Mulți'locuitori ai 
orașului au venit, prompt, la 
întâlnirea cu natura care înce
pe să renască. Și, bineînțeles, la 
o bere. Altă viață! (P.N.)

Acțiune de 
deratizare

In zilele de la începutul aces
tei săptămâni, respectiv luni, 
marți .și miercuri,>rrsorașcle Vul
can și Lupcni se organizează o 
ampli acțiune de dirAtizare și 
stricnizare. In consec nță, cetă
țenii sunt rugați să r/u lase ne
supravegheate animalele din gos
podărie. In cadrul acțiunii sunt 
vizate, îndeosebi, punctele gos- 
pKlărc-ștj din preajma blocuri
lor. (Gh. O.)

Starea de sărăcie in care 
fost

care 
1989
greu 
țumirilor se înmulțesc. O dovadă 
concludentă: recentele demons- 
strații și mitinguri de protest la 
care au participat zeci de mii 
de oameni in București și in 
alte orașe din țară la chemarea 
Bmcului Național Sindical. Prin
cipalele revendicări sunt: arE>pta- 
rea de către Guvern și de insti
tuțiile puterii a unei forme de 
dialog real; renunțarea la siste
mul de referință după care se 
stabilesc la ora actuală salariile, 
sistem care pune o barieră arti
ficiala in efortul comun dc sta
bilire a unei decizii, stabilirea 
sistemului de salarizare care a 
fost mereu amânat, nu negociat; 
înlocuirea cu oameni competcnți 
a persoanelor care constituie con
siliile împuterniciților din so
cietățile comerciale cu capital 
preponderent de stat. Deosebit dc 
semnificativ este că demonstra
țiile și mitingurile s-ati desfă
șurat sub lozinca: „ROȘII 
FOST, GALBENI SUNTEM, AL
BAȘTRI VOM FI, DACA 
TUALELE PREȚURI VOR DĂI
NUI", prin care sc exprimă clar 
că oamenii au ajuns la limita de 
jos a răbdării.

In acest context social, son
dajul de opinie, făcut recent de

AM

AC-

IRSOP cu privire la atitudinea 
cetățenilor țață de actul politic 

.și politicieni pune in evidență 
câteva concluzii interesante. In
teresul față de politică și politi
cieni a scăzut în perioada de 
după 1939 an de an, pe măsura 
adâncirii crizei economice și a 
scăderii nivelului de trai. Con
form rezultatelor sondajului, 65 
Ia sută din cetățeni nu se inte
resează prea bine sau chiar de
loc de politică. Nu mii puțin de 
84 la sută din gândul persoane
lor care au participat Ta sondaj 
consideră că majoritatea politi
cienilor vorbesc mult, dar acțio
nează puțin, fiind înclinați să 

i orice în mod demagogic, 
dc dragul dc a fj aleși. 

Se mai apreciază că 72 la sută 
din politicienii aleși în Parlament 
bun mai presus de interesele
larii propriile lor interese sau 
în cel mai bun caz interesele
înguste, de partid.

Devenind mai sărac, cetățea
nul român este din ce în ce mai 
sătul dc politică. Cetățenii 
rând, care 
indiferent de culoarea 
lor politice 
preocupați 
teniei de zi

Este (și va mai fs?)
o porcărie 1

(8)

iiicdta r-
/ promită 
/ numai <

de 
formează majoritatea, 

orientării 
sunt tot mai mult 
de problemele exis- 
cii zi. Agitațiile vieții
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■ i
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obiectiv, au 
cu timpul, in 
anexe gospo- 

anii ’80. odată 
pentru.-

In 1952, Ministerul Minelor și 
1‘elrohihu cumpără de la țăranii 
din zona sudica a Lupemului 12 
hectare de teren, cu scopul de 
a construi pe acel ioc o unitate 
de învățământ. Astfel lua ființă 
Grupul școlar minier Lupcni. 

Clădirile anexă — de fapt niște 
baraci — in care au locuit con
structorii acestui 

fost transformate, 
cotețe. Un soi de 
dârești care, prin
cu aducerea militarilor 
a lucra în mină, a luat un avâpt 
deosebit. /

In acea perioadă, proprietarul 
barăcilor era IACCV Petroșani. 
Militarii nu numai că le-au fo
losit cu grijă pentru avutul ob_ 
.ștes ■ dar — așa cum afirma 
doamna ing. Veluria MOUOI, di
rectoarea actuală a UACCVJ Pe
troșani, intr-o discuție ulterioa
ră — le-au adus chiar unele îm
bunătățiri. In privința terenului 
pe care se situează Grupul șco
lar, cu toate anexele sale, drep
turile dc proprietar sunt dispu
tate. Dl. prof. Gavrilă TORDOl,

directorul Grupului, ii'1 a pus 
la dispoziție hurii și do umvnte 
vechi care atesta — dm punctul 
dumnealui de vedere — dreptul 
.școlii de a fi propiietar. Din 
(îrupul școlar a trecut de 
tutela M nisterului Minelor 
cea a Ministerului Științei și
vi l iman'ului 

lui 
ulm. dl.
te clară acu >-^c 
8. terenul ■ trai
De fapt.

director l'n I a 
de anV,lăsare fApct ionare 
unei crescătorii de ;
cine, tymr.nc) in io* 
piere șpolu. NuZniar mai mult, 

1TO terenul pe care domnia
îl consideră ca fiind al
Practic 
au fost 
domn I

1990 
sub 
sub 
ln- 

l’r-llilrnw terenil- 
ne-a spus prim.,rul Lupe- 

G icorghe Abnla-și — 
conform Legii 
)e Primăriei.

cme eyte n cazul DI 
Jcst:. dreptul 

a 
3 miale (por- 
cili ita apro-

sa 
școlii, 

din 1990. bară ile.cotețe 
folosite de un 
BndiJiceanu, in

oarecare
scopul a-

CINE FACE I’ODUL?

Podul de pe Bulevardul prin
cipal din Lupcni (zona Barbă- 
teni) se află In construcție de 
mai mulți ani. Nimic nou. Nu- 
maj că noutatea''colljă în faptul 
că nu se știe exact flTbui el Unii 
spun că e al CER, alții 1 spun că 
e al minei, alții al cooxtructoru- 
lui. Adevărul <■ că fiind al CFR, 
primăria Lupcni nu poate aloca 
f.nduri j, r.tru finalizarea lu
crării. Pacat, căci in definitiv po
dul este al orașului și nu prea 
sun' p tive s,< fie continuată
construcția lui. (G.C.)
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I’riniiin, din partea Sindicatului liber al I1 E Paioseni

Catie țoale Sindicalele din unitățile Ce beneficiază dc energie 
electrică și termică furnizată de F.E. Paroșeni.

Rugăm a colabora cu administrațiile din unități in vederea 
achitării facturilor către RENEL — F.E. Paroșeni ramase- 
tante, exercitând la nevoie presiune, până la data dc lo.o.i 19 t.

In caz contrar răspunderea și consecințele ce vor r ztdbi prin 
oprirea furnizării energiei electrice Și termice cătrt» iniMil- (Iz
bitoare le revine conducerilor acestora

Lider Ferii ipîfnd OPRISON!

Cine o cunoaște?
Miercuri, 17 martie, 

18,30, m gara Petroșani 
trecut un incident. Odată 
punerea in mișcare a trenului 
de persoane nr. 2021 București 
— .Simeria, impiegatul a sesizai 
că, dintr-un vagon, a căzut ci
neva. Dm căzătură, persoana în 
cauză, o femeie, s-a lovit în 
zona parietal stângă. Transpor
tată in stare de comă femeia a 
decedat la spital in jurul orei

Zi de zi, N ari.itul local Pc- 
tioțsru este In.it cu asalt. Oa- 
mriui stau orc în șir la coadă, 
peiinu a->i putea soluționa cau
zele. Unii m i • diiciplinați, alții 
mai puțin. lini, chiar devin o_ 
braziliei și „se descarcă" pe func
ționalii Notariatului ca și pe 
i irișfei. Dc ce se întâmplă aceste 
lunuri? Explicații ne a furnizat 
noamna jr. MARIA BACILA, no
tai șef.

— Spațiul este extrem de în
gust Impropriu. Numărul nota
rilor este insuficient. Eu, de 
exemplu, ca notar șef, nu am 
tinde să primesc pentru relații, 
publicul. Pentru o întrebare oa- 
Oi'-nii stau ore întregj la coadă. 
Activitatea notarială a crescut 

io ultimii ani de 3,5 ori. Noi

am fost până de cinând doi no
tari. Acum suntem trei in ace i - 
ta vreme, la Deva, la o activi
tate foarte aproape du volumul 
nostru sunt 6 notau, Zona aron
dată I’- troșaniuluj cuprinde in
clusiv Hațegul, Baril, Pui... Sun
tem intr-o clădire foarte num 
3 instituții, .judecătoria, procurj- 
tura și notariatul, plus biroul 
dc avocați Di neeonccpiit. Toți 
suntem in criză de spațiu. In 
anul trei ut am adus statului din 
timbre fiscale, 19,«06 
lei. Iar noi n-avem 
Cele mai dese probleme ni 
ridică societățile comerciale 
capital privat și diversele 
ciații. Formalități sunt-numeroase, 
dar necesare Aceasta presupune 
timp și spațiu. Nh mai vorbesc

milioane 
fonduri, 

le 
cu 

two-

de c\ r< rile p u licularii 
mt.ibulnri, ude vie

ș.a. Legile, in mare, ; 
nu sul leitul: 3 notai i, 
nari 
față 
vna 
zii*.

lor pentru 
proprietate 

se .știu dar 
, 5 funcțio- 

și un apiod nu pot tace 
operativ cer ■! ilor, orhât ar 
Jă o Iaca Li Not.iiiat sunt 

de infern. îndeosebi la în
ceput dc stiplamâiilî. Bine ca 
l’rimnr..i a avut spații penii u 
toți „sămânță, ii" .și „biilaâi", nu 
și pi nlru jjj Liție. Noi lucram 
cu acte, ceea ce este ■ xtrem de 
imporlaiit inii un stal dc drept. 
O greșeala intr-un act notarial 
poate avea mari consecințe ul
terior. La unii solicit.mți trebuie 
sa !<■ explici un lucru de 5—6 
ori, că tot nu pricep. Dacă sc 
duc la uvocați plătesc bani grei 
drept la’.ti. La noi vin grămadă,

ne incuria, electiv in lucrurile 
(•e)e mai importante pentru ci 
„e gratis". Noi ii primim, dar 
unde? Anul trecut s au operat 

18 17 1 acte. Adică 24267 de fie
care notar. Acum suntem trei 
notari. Dar volumul operațiilor 

notariale este in continua creș
tere .și i a continua să crească. 
Unii cetățeni inj înțeleg impor
tanța muncii. Dar nici Primăria, 
direct interesată ca noi să ne 
dcsfașunini activitatea operativ 
și bine, nu ne ajută. Optică 
veche la timpuri noi. Să sperăm 
că vom găsj totuși în acest an 
jnțtlegere, ca să nu mai stea 
oamenii zile dc-a rândul la 
coadă I

I

llorațiu Al !■ XANDltESC (J

22,30. Cercetările pentru identi
ficarea ei sunt îngreunat deoa
rece asupra ei s_au. găsit doar o 
batistă și suma de 425 lei. Sem
nalmentele sale: vârsta, în jur 
de 60—65 ani; fata rotundă; pan 
Castaniu fire albe, in ftiTigime 
de 12 cm; 4ni mulți dinți lipsă; 
inălțimeny-l. 0 m; greutate 75 
kg; sub "oniVilic prezintă o cir 
catrice de In/o operație; epid rina 
de culoare/deschisă; cr.i îmbră
cată în'^p:ird''siu slipraelastic dc 
culoare albastru.închis; pulovăr 
tricotat manual, cu nasturi Ia 

piept. Există posibilitatea ca 1 an
ta cil acte și eventualele '>igajo 
să-i fi rămas în tron. Cine ponto 
la relații este rugat 5 se adre

seze Poliției l'F Petroșani (G.O)

în pag. a 3-a

■ Kugb.v. Un regal aplau

dat. L
l

H Fotbal. „Bătrână Doaifi

nu“ a întinerit! ■/



Ioan Pop De Popa

„iluzia puterii”
ț An Tosi strânse înlro coperți 
de carte gândurile care au înso
țit tumultul unei rare profe
siuni medicale. Autorul lor, re
pusa' 11 cardiolog prof. dr. doc. 
Ioan l’op De I’opa, creator de 
școală în chirugia cardiovascu
lară românească, în prezent pre
ședintele unei fundații umani
tare .și director al Centrului Na
țional de chirurgie cardiovascu
lara din București, este o somi
tate recunoscută în lumea me
dicală internațională, membru al 
mai multor academii și societăți 
de prestigiu mondial. Contribu
țiile reputatului profesor la dez
voltarea chirurgiei cardiovascu

lare din țara nuistră au nevoie 
de mult spațiu tipografic pen
tru a fi înfățișate cititorilor. Pe 
scurt, a pus bazele clinicilor de 
profil din Cluj, Tg. 
Mure ș, Timișoara, Chi_ 
șinăti, de la Fundeni și Spitalul 
Militar Central, a adus perfec
ționări în patologia și tr itatnen- 
tul inimii, în fi i car
diovasculară, este autorul a peste 
650 de rapoarte de speciali, de, 
lucrări științifice și autor de 
cursuri universitare, a îmbunătă
țit instrumentarul și practica 
chirurgiei . ardinvcz-culnr deține 
brevete pentru mu multe creații 
aplicate in țară și peste hotare 
dintre care cele de notorietate 
poartă numele i-"* nitului medic 
român.

Cartea — T".m P<>p De Popa, 
convorbiri cu Ana Matei Sâvu_ 
lescu — arc un titlu atrăgător: 
.Iluzia puterii"*. De multe ori in 
practica chirur;? i medicul tră
iește clipa când prin actul său 
ope. dor — și reparator — simte 
ca a avut o putere in fața des
tinului, că a învins eterna forță 
a Naturii iar prin împotrivirea 
ea la un curs ce părea fatidic a 
readus viața în organismul uman 
părăsit de ultima șansă. Este 
cea mai profunda clipă pc care 
o trăiește medicul „dătător de 
viață". Este o iluzie dar, putem 
spune, o iluzie reală. Intr-o con

fruntare mereu inegală, atotpu
ternica Natură este învinsă, bi
ruitor fiind omul, neobosit în 
efortul de a cunoaște uimitoarele 
secrete ale vieții. Iluzia puterii 
este reală pentru că în acea cli
pă rară medicul stăpânește cea 
mai mare și mai necunoscută 
forță a universului natural, cu 
mijloace create în uni.ersul său 
artificial, al cărui fascinant edi
ficiu este clădit pe Știință.

Ca medic, reputatul Ioan Pop 
De Popa s-a confruntat și cu 
acea falsă putere a nimicniciei 
omenești născută din totalitarism. 
A fost printre puținii care a în
fruntat-o cunoscându-i limlele 
în raport cu singura forță ade
vărată a Naturii. Un episod este 
edificator. Cu ani în urmă, ca 
președinte al unei comisii de 
specialitate a vechiului Parla
ment, a refuzat aviz.una unei legi 
pe care a calificat-o în cuvinte 
puține ca antimunc torcascu și 

\ antisocială. Ei a vorba despre 
\yeslita Lege a pensiilor care a 
Ueclanșat greva minerilor din 
âr—3 august 1977. I’aflamcntul nu 
auinut scama de opinia comisiei 
și p adoptat legea, ceea ce nici 
nu era o noutate pentru legisla
tivul de atunci, obișnuit să func
ționeze după regula unui singur 
vot. Evenimentele care au ur
mat i-au dat dreptate medicului 
Ioan Pop De Popa, mal bun cu
noscător al „socialului** decât cci 
aserviți, ignobilei puteri. După 
cum și din amintirile șale se 

poale înțelege întreaga muncă 
a medicului a fost supusa nobi
lului principiu al devotamentu
lui față de om, principiu pe care 
l-n promovat și în relațiile ju
ridice, tini- nte cu profesiunea sa 
da crerimță.

„Iluzia puterii" nu cuprinde 
acest episod, ca multe altele a- 
supra cărora autorul nu face 
mărturisiri. Ceea ce nu înseamnă 
că nu face parte din biografia 
unui emin nt chirurg.

Ion MI STATA

Să nu te joci cu focul I
Cum primăvara se pare că s-a 

instalat definitiv, gospodarii ade- 
varați s-au pus pe treabă. Intre 
ci forestierii și pădurarii. Pro
tecția pădurilor și întinerirea lor 
prin noi plantari sunt deja o 
prioritate națională. Cel mai de 
temut dușman al fondului fores
tier și al vietăților pădurii ră
mâne însă focul. Am însoțit re
cent, o echipă de control și spri
jin formată din cadre ale Grupu-* 
lui de pompieri Hunedoara—Deva, 

care au trecut pc la ocoalele 
silvice din Valea Jiului. Din 

fericire în zona noastră nu au 
avut loc incendii în pădure, așa 
cum s-a întâmplat de curând 
(mai exact în februarie) în zona 
Hațeg, când focul a distrus o 
importantă parcela de pădure, 
prejudiciul tot il ridicându-se la 
peste 2,5 milioane Iei. Aceasta 
însă nu înseamnă că apărarea 
contra incendiilor nu trebuie 
să fie permanentă. Primăvara, 

aduce în pădure, alături de fo
restieri și turiști avizați, o mul
țime de „turiști" de ocazie, iesiți 
„la soare". De cele mai multo

ori, aceste persoane, ignorând 
reguli elementare, fac focuri în 
pădure sau în apropierea el. 
Este suficient un moment de 
nesupi a veghere sau pur și simplu 
sâ se abata asupra locului vreo 
pală de vânt pentru ca dezastrul 
să fie pornit. Și ce arde mai 
abitir decât bradul și frunza us
cată? Cum trebuie să știm ce 
să facem în astfel de situații 
grele, consemnăm opinia domnu
lui ccpitan Silviu Muntoanu, ofi
țer in cadrul Grupului județean 
de pombicri: „In pădure nu se 
circulă la întâmplare. Traseele 
atât ce (a ale pădurarilor cât și 
cele ale \ turiștilor trebuie res
pectat^/întru totul și bine mar
cate. Ip pădure nu se face foc. 
Și chiar dacă focul este făcut în 
afara pădurii, el nu se lasă ne
supravegheat. Atenție indeorebi 

la cabane. In zona Parângului 
s-au construit multe cabane. 
Deși primii interesați pentru pro
tejarea lor împotriva focului 
sunt chiar proprietarii, atragem 
atenția asupra improvizațiilor. Nu 
de alta, dar focul chibrit aș

teaptă. Nn toate cabanele au 
protecția asigurată împotriva in* 
cendiilor, ifici instalații de in* 
câizire sau electrice corect exe
cutate, astfel încât situații cld 
incendiu se pot ivi din neaten
ție sau ca urmare a improviza* 
țiilor. In plus, atenție mare la 
joaca nevinovată a copiilor".

Și dacă totuși s-a produs un 
început de incendiu, adăugăm 
noi, intervenția tuturor este mai 
mult decât necesară. De mijloaw 
ce de stingere dispun doar fo
restierii. Și aceștia nu sunt tot* 
deauna în imediata apropiere. Iif 
plus dotarea lor tehnică este încă 
deficitară, din lipsă de barti. Ori
cum, forestierii și pădurarii tre
buie alertați de urgență. De ase
menea, se va trece cu orice* 
mijloc ixasibil, la izolarea zone» 
care a luat foc. Se limitează 
astfel propagarea incendiului. 

Dar până la a interveni, mal 
bine să luăm măsuri de preve
dere. Sfatul din bătrâni; „să nu 
te joci cu focul" are perfectă 
acoperire. ■’ț

Iloraliu AT.EXANDRESCU

In legătură cu 

olimpiadele școlare

Vom reveni
<

în numărul nostru dr joi am 
publicat un articol despre fru
moasa prezență a elevilor din 
Valea Jiului la olimpiadele șco
lare. l’ânu în ziua documentării 
(marți) nu se închi. corecta
rea și ccnttfanzarca rezult, tclo» 
la limbi modefrne. t

lut. iu ât stă temă am
primit o scrisoare,! în termeni ce 
m-au surprins pri^i echilibru, de 
la elevi ai LiceMw; de Informa
tică, ii informăm că Vorn reveni 
cu rezultatele finale la faza ju
dețeană a olimpiadei și a con
cursului profesional (pc meserii).

Tibcriu SPÂTARU

Profitând de întuneric Politica nu ține de foame
Au furai o 

mașinăp*
Mașina, un Audi 100, model 

mai vechi, a stârnit senzație, 
totuși, in cartierul Brazi din 
.Vulcan. In seara zilei de 13 mar
tie, puștiul — a1,a il voi numi 
deocamdată — a făcut câteva 
ture, lnsoț:* dcșalți 3—-1 clc-O sca
mă cu el. Ste kisase Întunericul 
când toată ti^ipa s-a instalat pe 
o bancă, în fața blocului, la 
taclale. Tocmai urb. -raz să în
ceapă* serialul dexylmbătă, z/on 
aruncat de un locatar pfc fon a - 
trfi. Cu toții a'i placat, prccipi- 
tețl, pe la casele jor.

A doua zl s-a constatat că 
mașina — lăsată neasigiuaUi — 
dispăruse din fața blocului. In 
prima fază, puștiul a tăcut un 
scandal monstru. S_au pornit 
cercetări prîn împrejurimi. Apoi, 
puștiul l-a adresat tatălui cu 
autoritate.* .Vreau altă mașina! 
Mal frumoasa". Iată descrierea 
ci, făcută de păgubaș: „Șasiu din 
tablă, caroserie din plastic al- 
ba.su U. Pe luneta din spate era 
lipit un abțibild t*e reprezenta 
o mână din care țâșnește în sus 
degetul mijlociu. Numărul: A53 
N¥ 47. Jențl din plastic îmbră
cata în cauciuc. Motor cu fric
țiune plasat longitudinal, trac

țiune pe puntea sp-ite. Dimen
siuni: lungime, 0,20 m) lățime 
0,9 m; distanța Jntro osii, 0,14 
m*. După relatare, Mariusică — 
pi»,tl>jlică, de 0 ani abia Tmpli- 
nlți, a Izbucnit in plâns: „Vloau 
m&ilnuța rneeaoaL.** (P.N.j

(Urmare din pag. I)

politice nu se mai bucură de a- 
cclași .nteres ca in urmă cu doi 
ani. Timpul pierdut de parla
mentarii aleși în cele două ca
mere legislative ale țârii în dis
pute sterile de orgolii perso
nale sau de partid este in dauna 
aprobării unor legi, care se 
■■mână mereu. Au mal rămas 
oar câteva luni până la va- 
nța de vară a parlamentului. 

Dar nu se întrevede posibilitatea 
aci >ptai ii legilor pe care toți lo 
considera urgcnlc. Măcar a ce
lor dc care arc nevoie Guvernul, 
pentru a-și atinge obiectivele 
tactice și strategice prevăzute în 
vedcica stopării crizei șl relan- 

.rii activității economice.
Respingerea moțiunii de cen

zură acordă un nou răgaz gu

vernului dc a trece de la vorbe 
la fapte. Rămâne dc văzut în 
ce măsură se vor atinge sau nu 
obiectivele propuse de Guvern 

pe termen scurt, pentiu continua
rea reformei economice, conco
mitent cu adoptarea masurilor 

dc protecție socială care se im
pun.

Oricât dc răbdător s-a dovedit 
n fi românul în ultima perioadă, 
când limita dc jos a căderii li
bere spre sărăcio se parc că a 
fost atinsă, sondajul de opinie 
spune un adevăr: politica nu 
ține de foame. Un adevăr de 
care majoritatea cetățenilor se 
pare că sunt convinși. Iar în
târzierea provocată de procedura 
prezentării șl votării moțiunii 
dd cenzură n a făcut altceva 

decât să alimenteze suspiciunile 
f.rța de politică și politii icni.

Programul TV.
MARȚI, 23 MARTIE

7,00 ’J'VM. Tclcm.itmal.
10,00 TV R Iași.
il 1,00 TVR Cluj.
12,00 TeatiU TV. ARCA LUI NOE.
13.10 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.10 Ora dc muzică.
15,00 Preuniversitaiia.
15,30 Teleșcoalu.
16,00 (?onviețuiri-mag.izin.
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.

17.35 Salut, prieteni! (!>
18.30 De la lume adunate...
18,50 Călătorie in F ifcisftm.
19,10 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. <
2J,î5 Oaspeți ai Festivalului In

ternațional „CerbuF <4e Aui>" 
—- Brașov 1992.

22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Salut, prietenii (JJ);

MMrMrZZMZMZAMMM*M< WMMr/^/zz//vzz//zzizzzzzzzzzZzzzzzzjizz/x«.«z«zzzzzzzza

Este (și va fi?) o porcărie !
(Urinare din pag. 1)

mintit mai devreme. Din aici 
moment, conducerea Grupului a 
sesizat in repetate rânduri , di
feritelor foruri (1 nspcctorat șco
lar, Primai ir, UACC’VJ, 1’oJiție) 

aci ast.l stare do lucruri. In 10 
decembrie» iu'i'2, revizorul conta
bil al In'pcrlora'.ulul școlar Ju
dețean, di. Valeriu Ciora, con
stata prinți o altele: „năimitul Bu- 
ddiccanu Ion, a împrejmuit după 
bunul plac o suprafață de 16 
mii metri pătrați din suprafața 
școlii pe nare și-a făcut o cres
cătorie de porclno și bovine." 
Blochează accesul la casa pom
pelor care deservește centrala 
termică." > •4^ -* •<

Poliția orașului Lupcnl tri
mite răspuns în data do 22.07. 
1*992 la sesizarea făei'lă de con
ducerea școlii în urmii cu 5 luni

din care reies următoarele: Bu.. 
diiiccanu JHe administratorul SG 
„Sui Coin Budu" SRL, societate 
care în 13 februarie 1992 cum
pără, prin licitație, gospodăria 
anexă dc la UAC’C'VJ Pclro- 
șini. Terenul pc caic se situează 
acciV'u suprafață dc 89*'O metri 
pătrați este închiriat de la Pri
mărie, cu contract de închiriere.

Di ci, din perspectiva Poliției, 
totul este OK. Singura problemă 
a rămas că ferma, atât înainte 
cât și după *89, a funcționat fără 

autorizație sâni tar-veterinară, 
Așa cum nc_nm interesat la di. 
<lr# G11. CTlstea, șeful Poliției snnl- 
tai-veterinare, zona de Vest a 
Văij Jiului, există o normă 
prin care o crescătorie do ani
male nu poate funcționa Ia o 
distanță mal mică de 500 metri 
de cel mai apropiat obiectiv.

Anchetă noiwtrâ continuii...

HOROSCOP
PEȘTI — IEPIRE 

(19 februarie — 20 marile)
Veți obține un cadou „surpri

za" din partea partenerului dv.
BERBEC — DRAGON

<21 martie — 20 aprilie)
Criza financiară a trecut 

meaza << alta criză, de ordin 
Ic .ionul.

TAl'R — ȘARPE
(21 aprilie — 20 mal)

Ar ii cazul să treceți la 
timente mai... blândul

gemeni — CAL 
(21 mat — 21 Iunie)

Mărire șl decadență în 
unor pciboano indiferente, 
ti ați-» a modestia!

RAC — OALN 
(32 lunfe — 23 Iulie) 

Sunteți dczamilffil(if). Dar 
seni și vremuri mai bune.

LEU — MAIMUȚA 
(23 Iulie — 39 eugaef)

I^oși vă dorlțț tuful; n«C 
al» ne ni nuri

Ur- 
pro-

fata 
Pîfs-

vo»

veți

FECIOARA — CO€OȘUC ]
(23 august -» 22 septembrie)

Ar fi bine să nu vă» neglijați 
clauzele contractuala. , u
, BALANȚA — CÂINELE (

(23 septembrie — 22 octombrie)
Echilibrul dv. caradthrisfic este 

un factor major în aplanarea 
oricăror conflicte.

SCORPION — MISTREȚ t
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Nil disperați! M;„ aV».»țj incă- 

„asul" în mânecă. ,

SĂGETĂTOR ~ ȘOBOLAN
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Sâ nu v.< imaginați eă veți 

scapa așa dc ușor de eîfca)!

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 Ianuarie) 
Visul din noaptea t>ccută 

poate deveni rea.lit.'îW; £ bmo 
totuși să nu vă înefcAeți’ prea 
mult în vis» I , ,,

VĂRSĂTOR — TIGttU 
(20 ianuarie — 18 feBruBrfe)

După o săptămâni ffMia, Veț> 
Honeffr ia dc un cai*
e lună rle miere P

ba.su
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SPORT^SPORT S-'ORT
La Lupeni s-a intonat Imnnl Național !

RUGBY

Un regal aplauda!
LOTUL NAȚIONAL — SE

LECȚIONATA VĂII JIULUI 
43—13 (12—3).

A Primul turneu intern al 
vreunei selecționate naționale de 
rugby, dc-a lungul istorici aces- 
liu sport.

• 27 de jucători de la clubu
rile Grivița București, Steaua, 
Dinamo, CSM S.biu, CSM Sucea
va, Univeretatea Timișoara, Fa
rul, CFR Constanța, Știința Baia 
Mare, Rapid Metrom și Minerul 
Lupeni, formează nucleul de 
bază al selecționatei române.

• Cel mai bun atacant, fun
de..ui... Patrichi.

• CorpuJ tehnic, format din 
Tehnicieni de primă mărime: 
«Teodor Râdulescu, Rade, Târna- 
cienev, Achim Alexandru, prof. 
’ ai Cojocai u și medicul Ignat 
*. .ode.

Q Liga sindicatelor miniere 
.și conducerea EM Lupeni, doi 
parteneri de dialog sportiv pen
tru cele două întâlniri.

0 Arbitrii delegați: Iulian
Chiciu, Mircea I’arascluv .și Mir- 
cea Văts.ti ^toți din București), 
sau tot ce at e mai bun. la aceas
tă oră, arbitrajul românesc.

© Partida a fost urmărită de 
n te 1500 de spectatori, mulți 
teniți ■ din Petrii" Petroșani, 
Vulcan. Lotul a dominat Jn spe
cial pe grămadă, dându-.și totuși 
drumul în acțiuni la mână în 
repriză a doua. O notă distinctă 
pentru reprezentantul nostru — 
Patrichi — care a jucat o repri
ză pentru lotul național și una 
pentru selecționata Văii Jiului.

© Punctele naționalei au fost 
înscrise prin încercările realizate 
de Patrichi (2), Tofan (1), Stan 
(2), Sudariuc (1), Brici (1), ți 
transformate de Ivanciuo (2), 

Brici (2)’, iar ale selecționatei

Văii Jiului de Pni și David, eseu
ri, Pândele lositura de pedeapsă.

© .Selecționata Văii Jiului a 
opus o clârză rezistență demons
trând la prima sa aparițiț» pu
blică o admirabilă forță rugby- 
sticăi

© Tehnicienii formației sunt 
cunoscuții antrenori Vashe Bercii, 
Eugen Florescu (Minerul) și Emil 
Di urnea (Știința).

IjO'uI național: Vlad, Ghcorghe, 
Ionescu, Horolnnu, Tudor, Sece- 
leanu, Gârbă, Brânză, Foca, Ivnn- 
cluc Brici, Tofan, Bulina, Mito- 
caru, Patrichi.

Selecționata Văii Jiului: 
Soare, Ștefan, Popa, Bolea, Pa
vai, Rațiu, Kelemen, David, 
Drăghici, Piu, Năstase, Pândele, 
Văduva, Chiru, fvănu.ș.

Au mai jucat: Suslariuo, Ne- 
delciu, Florea Stan (lotul na
țional), Nicoară, Andieiță, Di- 
mulesc'i, Suiogan (selecționata 
Văii Jiului).

Astăzi, de la ora 16, Rdvanșa !
H l’e Stadionul Știința, va desfășura partida revanșă din

tre lotul național și Selecționata Văij Jiului, programul .jehipei 
naționale fiind devansat cu o zi față de proiectele inițiale.

EB Antrenorul federal, Teodor Râdulescu, fost .Ti rcnor aj 
echipei Știința infie 1970—1973, invită cu acest prilej publicul, 
< unoștințele .și prietenii la o întâlnire de inimă în mrii - le benefi
ciu al sportului.

4 „Salut pe toți profesorii de la In tifutul do Mine Petro
șani, pe foștii studCnți ai anil<>|* 1970—1973, ajunși acum n r- . 
tdri de conducere, pe di’. Carlai,- pe toți rugbyștij aci-Jor vre
muri, prin intermediul ziarului ri noi".

E5 Lotul național va disput i\ îp lunile aprilie i mai, 4 
jocuri decisive pentru Campionatul European: in 3 aprilie ctr 
Portugalia (la Lisabona), în 8 marf cu Tuni.ia, în 20 mai cu 
Franța, în 2B mai cu Spania, ullim/le trei imțară.

EI Dl. Râdulescu are la ac^w^+4-fllfîde conducător al echi
pelor naționale, a mai antrenat Sportul Studențesc 6 ani, Steaua 
3 ani, iur din 1991 a devenit antrenor federal.

H A bătut. Franța la Ouclio, Țara Galilor la Carrhf, URSS-ul 
la Moscova, Italia de două Ori, la Roma, și a câștigat 3 Cupe 
alp Europei. Turneul în Vajea Jiului are con.id. i nte, semnifi
cații- și implicări — toate sub deviza caut irilor de a descoperi noi 
talente, noi baze de pregătire, dar mai ales de a aduce un revi
riment in mișcarea rugby-slică din țară.

tS, „Aș Vrea ca victoriile naționale, să aibe ceva din sUdna- 
ica minerilor, din bai'bația lor, din ini miLiiea adâncurilor șl 
din puterea luminii, do care se bucură, oii de câte ori las afară, 
truditorii unei meserii iot atât de Crâncenă și do frumoasă e&' 
și lupta rugbyștilor pe terenul dr joc".

Mâine, Campionatul Mondial da
FOTBAL Bălrâna Doamne’ a în’inerii I

CIPRU CEHO-SLOVACiA
O partidă importantă, pentru configurați i clasamcnli.ilui, in 

care oaspeții îți pun mari speranțe în victorie.
Ei mai au de 

Insulele Feroe și 
Ln a spera la un 
RICA.

susținut trei 
Țara Galilor), 
posibil loc II, loc

meciuri acasă și două afară (cu 
în care calculele ii avantajează 

al calificării pentru... AME-

CLASAMENTUL

eg»le in joc, furia „Terenului propriu" dispărând 
aproape in întregime. Militaru și Hui a au creat 
panică in careul advers, Grad și ȚueUdean a« 
avut' bune oc.Tzii, ultimul a trimis, in min. A 
din lovitură libera, mingea peste poartăi

Gașpar „a Scos" un corner, trimițlno balonul 
în spatele lui Cristea, dar Ghițan a interveni! 
alutar. Ultima ocazie a reprizei a aparținut 

Jiului, Henzel, în mare vervă, a trecut ae Sz.efc 
a trecut de Gaica, dar ultimul l-a faultâtl la 
20 m de poartă. Militaru a trimis balonul In 
zid, iar Călugărița în ȚucudeafB S-a plecat la 
cabine cu acest 1—1.

Repriza a doua a debutat tot cu lhițîntivil 
g zdelor, dar Jiul a stăpânit mijlocul teienuluh 
Va învinge cine nu va greși fatal. Mitu; cel ma| 
periculos atacant arădean a „greșit" im mim 50, 
Henzel pc contraatac, dublat de Stoica ți Stan- 
cio ,a irosit victor,a in min. 57. Tribunele fierb, 
în terert atmosferă incinsă. Călugăriță a scoi 
golul faultândii-1 pe Ungur. Duelul HensCT —« 
Țuciidean și Militaru — Szel se oprește la'doui 
lovituri libere, mingCa a trecut de fiecare' dat! 
peste poartă. Cristea primește g Iben; la* 4 
următorul contraatac Târțău (intr it îtt Jxx» I* 
min. 50, înlocuindu-1 pc Mutică) a profitat 
greșeala lui Gioabă, a centrat Urtgur, șl a- 
scris pe lângă Ghițan, 2—1, min. 71. b tlnieM 
10 minute s-au Jucat cu tribunele în oîeioard 
și .'u riscul... inlarctului. Nici una dintre CClMp# 
n a mai rcu.șit nimic. Decât fair-play-Ulț 4

UTA — JIUL PETROȘANI 2-1 (1 — 1). Spec-r 
taluri: circa 9 090 — rfcoi'd; timp frumos; le- 
1-i'n ■' ’; au marcat-: Mitu (mm. 10), Mili
tam (min. 15). Târțuu (min. 71). A irbritrat bine 
Cornel Sorescu (Pitești). UTA' a egalat 
clasament care ii era favorabilă până 
meci, Jiului: 60 meciuri, 25 «ieturli 
meciuri egale, 25 victorii L’TA.

I1UI,: Ghițan — Ciilugiirița, Gașpar, 
Dodu, Stoica, Cristea, Buza (min. 40 
cu), Stăncic, Militaru, Hertz.el.

S-au acordat 8 cartonașe galbene :3 gazde
lor, 5 oaspeților. Stoica, Henzel, Călugăriță, 
Stăncic, Cristea (Jiul).

41 Domirtăre aproape totală a gazdelor, în 
primele 10 mmutc, cu atacuri direct pe poartă, 
supunând defensiva Jiului la grele încercări. 
Pe contraatac, Ilenzel și Militaru au mai oprit 
„rafalele" liniei ofensive. In min. 10, la un 
contraatac, purtat în mare viteza, ?,lifu a scă
pat de Sub supravegherea fundașilor centrali, 
și a înscris pe lângă Ghițan, deschizând scorul 
și apetitul tribunelor.

Jiul nu pare descumpănită și construiește la 
mijlocul terenului visul egalării. Minge cu boltă 
și efect, trimisă de IIuza, Sincseu (portarul 
gazdelor) gafează nepermis, la 20 metri, și Mi- 
litaru, care urmărea balonul, a înscris cij stinge 
rece de la 14 in, 1—1, min. 15, reducând teme- 
ratura la zero grade.

Dm acest moment cele două echipe devin

linia de 
la acest 
Jiul, 10

Cio.ibil, 
CnstcS-

1 Belgia
2. ROMAN’ A 

Țara Galilor 
Ceho.Slovacia 
Cipru 
Insulele Feroe
In creastă lună, Ia 31 martie, 

'or — Belgia.

3.
4.
5.
6.

L
3.
3.
4.
6. 
e.
L
8.
9.

Rezultatele concursului 
Pronosport din ziua de 

21 martie 
Atalanta — Lazio 
CagiiaJ — Brfiscia 
Foggîa — Artcorta 
Juventus — Inter 
Milan — Parma 
Pescara — Gcnoa 
Roma — Napoli 
Sampdoria — Florentina 
Udincse — Torino

x
1
1
a
2
2
x
1
i

tț „Premieră" absolută

S*a fnrat tot !
Vineri, în timpul jocului 

Volei dintro echipele Jiul 
Olimpia Oradea, S-a furat 
vestiarul oaspetclor tot ce 
găsit iri buzunare, sacoșe șl 
banchete. Ușa a fost forțată și 
la sosirea echipei de pe 'ern îd 
W .tiar, larg deschisă, ău dispă
rut un ghiul de aur, un ceas 
Seiko, 5000 lei, /T’a mărunțișuri 
eh care voleibalistei au venit 
la joc, bagajele maji rămânând 
la Hotel Petroșani. A fost anun
țată pohția imediat, rarg^și-a 
luat rolul în scrio^T/ufiT'Snu a se 
găsi infractorul’ sau infractorii.

S-a consemnat .și fn raportul 
de arbitraj ace^t nerlorit aspect 
care, iată, ajunge și la Federația 
ftomânfl de Volei, nu numai Jn 
poliție.

După rugby, deci volei ui. Cine 
urmează oare?

Oricum, o o."'il neagră pc o- 
brazul sportului Văii Jiului, In 
condițiile in care sala era asi
gurată cu personifl- <le serviciu 
In atxwt flWip

de

din 
s-a 
pe

GRI l’FT
6 6 0 0! 12— 1 12 (16)

5 3 1 ] 17-1 7 C+D
4 2 0 3 8 -7 4 (1-2)
3 1 1 1 G—3 3 (-1)
5 1 0 4 3—9 2 (-4)
5 0 p 5 0-22 0 (-1)

mai are loc parlida Țara Ga-

10. Cosenza — Venezia
11. F. Andria — Vcrona
12. I’aclova — Piacenza
13. l’isa — Ascoli

1
x 
X
2

eo
Ix

9

3
05 
H 
O 
Ix

Paqind realizată dc 
Dorcl NEAM 1 (J

J<
U

'x

Fcibal Divizia Națională
RHZUl TA'J'E TEHNICE:

3—1; Spor ui Studențesc — „
— Universitatea Craiova 2—1;
Selena Baeau
gîcsul — Gloria Bistrița 2—0; CT.M
EJe troputero — i’C Inter Sibiu- 0—0.

FOTBAL, divizia A
F nnm<> — Dacia Unirea Brăila 

Poii" Timișoara 3—(); Oțelul Galați
FU Petrolul — Steaua 0—2; FC 

FU Brașov 2—"2; ,,U“ Cluj — Rapid 5—0; Pro- 
~ ‘ ‘ * ' R< ța — FC Farul 0- 3*.

< LASAitRiST
1. Steaua 19 1G 2 1 50 — 10 34 ( 1 1G)
2. Dinamo 19 15 3 1 48—10 33 ( 1 U)
3. Gloria Bistrița 19 10 3 6 28—20 23 ( 1 3)
4* Univ, Cariova ipi 0 4 6 30—23 22 ( ' 4)
5, Rapid ’ / 1» 9 4 6 241—31 22 ( I1 4)
6. „U" Cluj 19' 10 1 8 26—23 21 ( 1 3)
7. Spoi tul' stuednțcsc 19* 8 4 7 28—2G 20 ( 0)
8. Oțcluj Galați ) 1> 8 4 7 22—21 20 l 1 2)
9. Elcclropufcro 19 8 r 7 J T—14 20 ( 0)

10. l’C Inter Sibiu 10 8 4 7 24—2G 20 ( 0)
11. FC FaiUl Constanța 19 7 3 9 26—34 17 (- 3)
12. Dacia Unirea 19 G 4 9 19—23 16 (— 4)
13. FC Brlfșov 19’ 6 3 10 18—25 15 (— I
14. Poli Timișoara 19 4 6 !) 15—32 14 (— 6)
15. FO Petrolul 19 6 1 12 9|U- 28 11 (-- 5)
16. Progresul J9 4 5 10 20—33 13 (— 5)
17. FG Selena H»- 4 4 11 12—31 12 (— 6)
18: CSM Reșița 19 2 .1 14 17—46 7 (-11)

RTaPA' viitoare, 24 martie : FC Farul — Elerlrhputere;
FC |ntor Sibiu' Dinamo; Dfici.i Unirea B'Piia — Sportu Stu-

I

I

Jj; Oțelul Gbltiți —* 
rC Brașov — Prog

Ra^ 
Bis-

■ FC Petrolul; 
Progresul; Gloria 

„Poli" 'Timișoara.

dcnțesc; Steaua — „U" Clu ‘ '
pi<l — i-'C Selena Bacău; 1 
trițu — CSM Reșița; Wniv. Crflfota

4
Corvinul — CFR Cluj 3—2; Oht, 
Tr. Scvcrin 2—0; Olimpia Salfy Mn-,

REZULTATE TEHNICE;
rea Alba Iulin — FC Drobeta 
re — Gloria Reșița 1—2, Metrom Brașov — FC Bihor i)—0; CFH 
Timișoara — Tractorul Brașov 1<—1; L TA — Jiul 2—1; FC 
ramureș — Jny JELIF Craiova 6—1; 1CIM Brașov — MCtelill'-» 
gistul Cugir 0—0; Metalul BocȘa — Armături Zalau 1—1.

CI.ASAMEN T

Brașov; ,|iu| Po>roșani — CFR Timișoara; Tractorul Brttțox - 
FC Maramureș; Jiul IELIF Craiova — IC’IM Br.ișov; CUOno' l< - 
tfițn — TU DfOlMfta Tr. Severirt.

1. UT A 19' 11 2 6 37—21 24 Rlrt)
2 JIUL PETROȘANI 10 10 n 7 36—22 22 CI 4)
3. Gloria Reșița in 10 2 7 22—16 2? 6| 4)>
4. Metrom Brașov 19 8 9 6 19—10 21' fl 3)
5 Corvinul Hunedoara 1'1 8 1 7 30—23 90 e 0)-
6. Tractorul Brașov l<t 8 1 7 31—27 20 ( 0)
7. Unirea Alba Iulin ) IO 9 3 8 2G-37 t 6)
8. FC Maramureș |9 8 3 8 36—23 JȚ FFD
9. FC Drobeta I9 8 3 8 20—17 1V E-D

10 Mctalu] Bocșa I9 8 3 8 24 31 19 <i-t)
11. Jiul IELIF Crc.iov,, I9 9 1 9 22—33 1»' f~»)
12 FC Bihor IO 7 4 8 24—25 itf f- 0)
13. IC1M Brașov "1 7 1 8 ?2—23 18 f 0)
11 CFR Clu^ 19 7 3 9 " . .19 17 <-n
15. Armătura Zalau 0 1 ia 2!J--3F fi 3)
16 Kf ■•'nliiri'istin Cnuir 19 7 3 9 2 ' - 13 1'7 fi-3)
r CFR 'l’imi'.o.'ii a 1'1 7 2 10 21—33 ti’, (-2)
18. Olimpia Satu Marc 19 G i 11 36 34 I T ( 4)

F.i’APi' vivi'QA'RE, 27 martie; Meta iUigi4fi.il Cugir -- Mc-
talul Bocșa; Arnwilura Zjlău — ( orv.nti 1; CrR < Itlj — Efmna
Alba luna;. FC Bihor — UT.A; Olimpia Sjtu Mare Rlclf om

iUigi4fi.il
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ANIVERSARI
CU OCAZIA împlinirii fru

moasei var.te de 3U ani soția E- 
lena, copiii Carmen si Cristi, no
ra Eftnuța și ginerele Adi n do
resc soțului, tatălui și socrului 
lor Dumitru l eloiu. multă sănă
tate, fericire, multe împliniri și 
niulți ani alături de ei. (1810)

MARIAN ÎL. dărui.ște dom
nișoarei Andreea Stroe, toate 
florile din lume însoțite de iubi
re. (1918)

PRIETENEI noastre Sardi Evi_ 
ke. la aniversarea zilei de naș
tere, un călduros „La mulți ani!**' 
si toate florile din lume. Cu drag. 
Claudia, Ani, Loredana și Jeni. 
(1945)

PENTRU Șardj Evike, cu oca-
i zilei de naștere, din partea 

trupei Ritmic Stars, un căldu
ros „La mulți ani!“

V INZARI
VÂND televizor color, prețuri 

foai le avantajoase. Petroșani, str. 
Doinei, nr. 5. (1801)

VÂND mobila dormitor „Mir- 
cca“. absolut nouă (ambalată). 
Petrda, str. Rândunicii, nr. 8. 
(1927)

V AND casă, Petrila, str. Rându- 
n: ăi, nr. 8, sau schimb cu apar
tament 3—4 camere Petroșani, 
zonă centrală. (1927)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, încălzire centrală, 
Petroșani — Dimitrov. Telefon 
545517, după ora 18. (1445)

URGENT preiau contract sau 
cumpăr garsonieră Petroșani, preț 
convenabil. VÂND Isoket Re
tard, Risordan (boli inimă). Ti- 
moptol, Betanol, Propine (glau- 
com). Telefon 542056, după ora 14.

VÂND casă, teren in Petroșani, 
str. Vilelor, nr. 4. Telefon 5455G2. 
(1698)

VÂND video recorder, nou, cu 
11 casete înregistrate, preț con
venabil. televizor color, antenă 
satelit și caroserie completă Peu- 
geot 305. Telefon 545271, după ora 
18,30. (1938)

VÂND mobilă dormitor, bucă 
tărie, canapea, hol de trestie, fri
gider, mochete, cercei, lanț și 
verighete, perechi, de aur româ
nesc, televizoarc color cu 95 000 
lei bucata și video recorder cu 
telecomandă. Petroșani, Anton 
Pann, 30. (1931)

VÂND Da. ia 1300, telefon 
541430. dur a ora 16. (1932)

VÂND Mercedes 240 Diesel și 
video Panasonic recorder, 
150 000 negociabil. Telefon 545826. 
str. Gh. Baiițiu, nr. 22. Petroșani. 
(1933)

VÂND video player japonez 
Elekta, sigilat, cu telecomandă. 
Telefon 616620. (1936)

VÂND Daria 1300, stare bună. 
Petrila, str. Traian Vuia, nr. 11, 
telefon 555081. (1937)

VANU mobilă dormitor, aragaz 
cu butelie. Telefon 512251, în
tre orele 16—18. (1942)

VÂND casă 3 camere, 2 gră
dini. Cimpa, Burdești, 18. (1910)

VÂND garsonieră Petroșani, 
Constantin Miile, bloc 4. sc. 1, 
ap. 12. Informații la adresă, in
tre orele 9—16. (1917)

VÂND video recorder Fun.ii, 
sigilat. Telefon 511605. (1948)

VzX.ND garsonieră în I.upcni 
(zona Pieței). Telefon: Cnaiova 
138892, intre orele 8—16. (SC 
Almata). (1919)

VÂND ARO 320 Diesel camio- 
n î, s(aie foarte bună, preț con
venabil .și n< abil. T'defon 
5ti >65, după ora 16.

DIVERSE
SC MONDO TURISM SRL DE

VA — Petro ani, str. Republicii, 
bloc 71, (colț cu BTT) vă invită, 
cu [dec,are săptămânală, pe urmă
toarele itincrarii: Marți — U. 
eroina (Uzgorod, Mucaccvo) cu 
staționare în Ungaria, 10 000 lei 
-[ 20 DM (autocar); Marți — Un- 
g.iria (microbuz) 7500 lei; Dumi
nică — Ungaria — Slovacia — 
Polonia (autocar ! caz..re) 
11500 -f- 20 DM; Cehia (Praga 
— I< n lovy Vary — Pib.en) 25 000

lei -|- 20 DM. Executam tran
sport in Germania pentru ce; cu 
viz3 individa da (20 000 — 23 000 
lei) autocar; Organizăm excursii 
cu avionul in China, Thailanda, 
Siria. Egipt, Grecia, Anglia, Ita
lia, Spania, Cipru, SUA. Dispu
nem de bilete de od.hnă — tra a- 
ment in toate stațiunile din țară, 
inclusiv litoral cu prețuri reduse 
până la 1 mai 1993. Informații

la telefon 545852, 541915 (Katy 
Kovacs), 6121G2 (Deva). (1951) 

si 11 IM BL Rl-INCHIRIER1
CAUT, in vederea închirierii, 

apartament in Petroșani, (exclus 
Aerport). Relații telefon 542636, 
după ora 19. (1935)

SCHIMB garsonieră confort I 
Vulcan, str. Jiului, bloc A. sc. 
C, ap. 2, cu apartament 2—3 ca
mere, Vulcan. (1944)

DECESE

CU OCHII înlăcrimați și sufletul zdrobit de durere mama 
Fișier Sava deplânge decesul fiicei sale

NICU MARGARETA (38 ani)
Nu o voi uita niciodată, (1929).__________ ________
CU ADANCA durere in suflet soțul Nicu, fiul Robert și fiica 

Ramona, deplâng moartea fulgerătoare a celei mai bune soție și 
mamă din lume, cea care a fost

NICU MARGARETA (38 ani)
Nu te vom uita niciodată.
înmormântarea va avea loc miercuri, 21 martie, ora 11. de 

la domiciliul din str. Independenței, bloc 27/7, la cimitirul din 
V roport (Siiit.d). (l*r"l).

CU ADANCA durere in suflet Magda Kovacs și fiul ei Timi 
deplâng moartea fulgerătoare a celei mai bune prietene

NICU MARGARETA (MEDY) 38 ani.___________ (1929)
COLECTIVUL’ Serviciului I’PRU din Spitalul municipal Pe

troșani, deplânge moartea bunei lor colege
NICU MARGARETA (38 ani) 

și esta alături de familia indoliatâ. (1929) __
DANA și Robi Androne sunt alături de familia greu încercată 

de pierderea celei care a fost o bună vecină și prietenă
NICU MARGARETA (38 ani)

Sincere condo 1 cânte, (1929), ______________ __
FAMILIA Ferenczi Sigismund este alături de familia greu 

încercată prin decesul celei care a fost
NICU MARGARETA (38 ani) ___________ (1020)

COLECTIVUL Atelierului mecanic_șcf IPSRVEEM este ală
turi de colegul Nicu Nicolae în greaua durere pricinuită de dis
pariția prematură a bunei salo soții

NICU MARGARETA (38 ani)
Sincere condoleanțe. (1930).___________________________________

Colectivul clasei a VUI-a B și doamna dirigintă I’opescu 
Dorina, de la Școala generală nr. 6 Petroșani, sunt alături de 
elevul Nicu Robert, in marea durere pricinuită de dispariția 
fulgerătoare a mamei sale.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

COLECTIVUL Spitalului orășenesc Lupenj eslc alături de 
familia dr. Miclea Tiberiu și îi împărtășește durerea pricinuită 
de decesul tatălui

MICI EA FLORI AN
Sincere condoleanțe! (1911)

SOȚIA Erji, copiii Dănuț și Andreea anunță cu prolundă 
durere încetarea din viață a scumpului lor soț și lată

MIC U AUREL (Bronco) 
înmormântarea are loc azi. Cortegiul funerar pleacă de la 

domiciliul din Lupeni, str. Parângului, bloc A5. (1950)

FAMILIA Pălânceanu este alături de familia îndoliată in 
durerea pricinuită de decesul celui ce a fost

Ml( U AUREL
Sincere condoleanțe. (1950)

(. OMEMORARI
AU trecut 7 ani rlc când iubitul nostru tata și soț 

DANCIU ROMAN PETRU 
a trecut in eternitate. 11 vor păstra mereu viu Î11 inimile lor fiul 
Alin și soția, (1901).

S-AU SCURS 4 ani de tristețe de când ne-a părăsit intr-un 
bartttl accident

STANCIU PETRU l’AVEL 
un om minunat,

Nn-l vom uita niciodată. Soția, fiul și fami 1 ia. (1843) 
SOȚIA și copiii, anin ță cti durere nemărginită, că sc împli

nesc 6 luni de la trecerea in neființa a celui ce a fost 
DEMIAN AUREL

din I.upcni.
Lacrimi și flori pe mormânt (1919)

Euromarket Brînduș SNC
ELEC l HON IC S SIIOCKING — SHOP

Oi.iștic, str. Gh. Bmițiu, nr. 1

\ ă ofciă cu gros și cu ilctail: teici i/oarc color, mașini 
dc spălat, aragaz?, alte produse clei trocasni<c (fiare de 
călcat, mașini dc cafea, filtre de cafea ctc.).

Inform iții la (cț^Lfou 095z617361, intre 01 ele 8—19. 
(181!))

Societatea Comercială 
„Spicul” Valea jiului SA 

Petroșani
anunță intenția de majorare a prețurilor la produsele 
liberalizate, după 30 de zile de la data publicării, datori
tă creșterilor de preț la materiile prime și materialele au
xiliare.

Vă mulțumim pentru sprijin. (1899)

Societatea Comercială

str. 8 Martie nr. 42 Petrila 
ANGA.JEAZA 

direct sau prin transfer următoarele categorii de personal:
•— vânzători

ospătari
— barmani
— bucătari
— măcelari
— muncitori necalificați
Pentru toate categoriile, vârsta 18—35 ani.
La angajare se vor prezenta obligatoriu: acte de stu 

diî, recomandare dc la ultimul loc dc muncă, curiculluin 
vitae.

Relații suplimentare la sediul societății. (1679)

R. A, H. Petroșani
cil sediul în Petroșani, str. Timișoarei nr. 2, telefon 511 160; 
511 161; 512270, interior 162; 410, reia

LICITAȚIA
pentru executarea lucrărilor dc reparații la blocul nr. 13 
din str. V’cnus — Petroșani. Licitația va fi publică, des
chisă și va avea loc la sediul regiei în data de 6 aprilie 
1993, ora 10, unde sunt invitați imputerniciții in scris ai 
ofertanților.

Documentele licitației se pun gratuit la dispoziția an
treprenorilor interesați să prezinte oferte. Depunerea a 
forțelor se va face până la data de 2 aprilie 1993, Ia sediu, 
regiei.

Grupul Școlar Industrial 
Minier Petroșani

A N U N Ț A

Consiliul dc administrație și comisia metodică a di- 
riginților dc la Liceul Industrial Petroșani, invită elevii 
claselor a VUI-a din școlile generale din Petroșani, îm
preună cu părinții și profesorii lor la o întâlnire cu colec
tivul didactic din liceu, în data de 27 martie 1993, ora 10, 
la sediul II, str. 22 Decembrie, nr. 10 (lângă cimitir).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 
LICEULUI INDUȘI RIAL PETROȘANI

(crupul Școlar Industrial 
Minier Petroșani

ANG V.IEAZ \
— un instalator telmico-sanitar;
— o dactilografă.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 267Î 
Petroșani »lr. Nicolae Bâlrescu or. I 

rloune: 511662 (direcler-redactor fel); 
><2 (director exeruflv_adminis(<aliv 

nr). 511663, 512464 (S»< ții).
il9 7515972

ir’AllUL: Tipografia Prlroțanl «fr 
Xuol.it Bălcescu nr. 2. Telefon 5I13G&.

Cotidianul de opinii ți Informații „ZORI NOI" (para 
SOCIETĂȚII f'O.MERf IAI.B .ZORI NOP* SA.

înregistrați la Registrul Cornet (ului sub ui
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