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O nivelare 
inechitabilă

■ Liga pensionarilor mineri 
s-a adresat parlamentarilor

Preocupați în mod constant 
de asigurarea ynui (minim) stan
dard de viață decentă pentru 
categoria socială care i-a ales 
sâ-i reprezinte, dl. Carol Dcneș, 
președintele Ligii pensionarilor 
mineri și dl. Virgil Stănescu, 
vicepreședinte, au prezentat la 
o recentă Întâlnire cu deputății 
de Valea Jiului două probleme 
care să stea in atenția legisla
tivului. Prima se referă la ce
rința reactualizării pensiilor .și 

elaborarea unor criterii de cal
cul mult maj echitabile și sta
bile in raport cy profesia, grupa 
și vechimea in muncă a salaria- 
ți'.or care au desfășurat o acti
vitate In subteran. In acest sens, 
pensionarii mineri așteaptă să 
fie reparate efectele indexărilor 
din 1991—1992 care au dus la 
nivelarea pensiilor si eliminarea 
criteriilor de apreciere prin care 
n.unca in mina era răsplătită cu 
încadrarea intr-o grupă prefe
rențială

S-a pr»> i»at că aplicarea ne- 
dif -r- nți tâ a indexărilor face 
ea in 2—3 ani pensiile unor mi
neri care au muncit în condiții 
grele, să ajungă egale sau mai 
mici decât ale altor categorii de 
salariați. fără ca aceștia din urmă 
să nibă o participare mai mare 
la venitul național sau la bugetul 
de asigurări sociale. Cerința a 
fost expusă de reprezentanții 
Ligii cunoscând că programul de 
guvernare prevede adoptarea u- 
n?i noi legi a pensiilor, la «Ja

lon MUSTAȚA

(Continuare io pag. (2 a)

Greul abia acum începe
Așadar, moțiunea de cenzură 

a fost respinsă de Parlamentul 
României. Aceasta înseamnă, de 
fapt, că programul de guvernare 
a primit cale liberă, spre de
zamăgirea celor ce l-au criticat 
și contestat. Pentru Guvernul 
Vacăroiu greul de abia de acum 
începe. Fiindcă oricât de temei
nic și de realist ar fi programul, 
scoaterea țării din criză nu e 
o treabă ușoară. Cel de-al trei
lea blocaj financiar din econo
mie înregistrat în ultimii doi ani 
amenință cu adâncirea unor de
zechilibre grave. Unitățile eco
nomice energofage, care au su
praviețuit până acum prin creș
terea necontrolată a prețurilor 

și acoperirea pn această cale a: 
„lucrului în pierdere- nu vor mai 
fi salvate, ca până acum, de 
trecerea datoriei în contul pu
blic. Guvernul și-a exprimat 
fără echivocuri intenția de a 
pune capăt acestei stări de lu
cruri, care nu face altceva de
cât să prelungească agonia uni

Lângă Grupul școlar LupeniEste (și va mai fi ?) o porcărie! (II)
Ancheta noastră a continuat 

in sensul de a constata în ce 
condiții a devenit posibilă în
ființarea acelei crescătorii de 
animale in incinta Grupului șco
lar Lupeni. Suprafața de 8920 
metri pâtrați i-a fost dată in 
chirie domnului Budiliccany de 
către administrația orașului e- 
xisti nta Înaintea alegerilor dm 
februarie '92. 

tăților economice aflate în pra
gul falimentului. Pe de altă 
parte, lipsesc resursele necesare 
re'tehnologizării, ca primă condi
ție a redresării activității din 
economie. Șomajul’ și inflația au

Programul de guvernare — 
cale liberă

luat proporții alarmante. Se pro
filează clar ample mișcări re
vendicative ca o ripostă firească 
la adresa pericolului șomajului 
și scăderii puterii de cumpărare 
a salariaților. In același timp, 
devalorizarea leului în raport 
cu dolarul, care n-a putut să 
fie stăvilită până acum, amenin-

Viorel STILH1Ț

(Continuare in pag. a 2-a)

După alegeri, primar a devenit 
dl. Gh. Abâlași. Întrebat în ce 
condiții a prelungit contractul 
de închiriere, dl. primar decla
ră: „Terenul este al primăriei, 
conform legii, și avem dreptul 
de a-1 închiria, coca ce am ȘÎ 
făcut. Prețul stabilit in cursul 
anului trecut a fost de 5 ici 
pe metru pătrat. Anul acesta va 
crește1' „Știați ca acolo va ființa

Fair - play, d-le Vacăroiu !
Moțiunea a venit, moțiunea a 

trecut. Cum era de așteptat, 
aceasta a stârnit destule valuri. 
Comentariile în presă (scrisă, 
audiovizuală) au abundat. Re
verberații ale primelor valuri 

vor mai fi. Chestiunea pe care 
vreau să o remarc, deși legată 
de subiect, este puțin... alta.

La întâlnirea televizată de joi 
seara (18 martie), dintre Paul 
Șoloc și primul-ministru Văcă- 
roiu, având ca subiect moțiunea 
de cenzură, m-a frapat o afir
mație a celui din urmă. Toată 
lumea se aștepta ca primul-mi
nistru să apere și să susțină di- 
rectivele-program ale guvernu
lui pe care îl conduce, emanații 
ale partidului care a câștigat a- 
legerile. Asta se poate face ci

o crescătorie de animale?- „Asta 
știam, dar legislația privind nor
mele igienico-sanitare și cele
lalte chestiuni nu sunt treaba

Paul NlCULESCU 
\ aii I.OCOTA 

Tibcriii \ INTAN

(Continuare în pag. a 2-a) 

vilizat, în spiritul fair-play-ulut. 
Domnul Vacăroiu, însă, a adoptat 
tactica aruncării pisicii în curtea 
vecinului. Adică, a opoziției. 

Domnia-sa a afirmat că Guver, 
nul a trimis spre dezbatere și 
ratificare Parlamentului aproxi
mativ 60 de legi, unele cu regim 
de urgență, dar că numai vreo 
4 (!?) au fost ratificate. Acestea, 
legate de unele credite externe. 
Chestiuni de mai mică impor
tanță. Iar vina — și aici inter
vine declarația tendențioasă — 
ar aparține parlamentarilor din 
opoziție. Care, cică, ay blocat 
deliberat acele proiecte de legi. 
Din câte știu, în această legis
latură, nu a existat vreun proiect 
de lege respins de Parlament da
torită opoziției. Pentru că — 
știe toată lumea — ratificarea 

oricărej legi se supune la vot. 
Or — cum tot bine se știe — 
în Parlament opoziția este în 
minoritate.

Paul NlCULESCU

(C'onlinuare in pag. a 2-a)

Va fi 
Petroșaniul 

frumos 3
Domnul Ist van Ilodoș. de la 

Primăria Petro.șaniului ne-a re
latat ca, începând de astăzi, 
se da startul acțiunilor de refa
cere a zonelor verzi. In prezent 
există 3000 fire de trandafir, 400 
de pomi ornamentali și 300 kg 
de sămânță de gazon Totul pen
tru ca orașul să fie mai frumos. 
Numai că degeaba Primăria face, 
daca indivizii iresponsabili dis
trug, așa cum s-a întâmplat in 
anii trecuți. Poate că in acest 
an ceea ce se plantează se va 
și păstra. (Al. H.)
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Ucis în plină noapte
■ Dimineața, victima era așezata intr-un cărucior.

in curtea propriei loctlinte
Ieri d.mineață, o mulțime de 

curioși se înghesuia lângă gar
dul casei cu numărul 2 de pe 
st-ada Prcparației din Vulcan. In 
curte, î.itr-un cărucior, zăcea 
trupul neînsuflețit al lui Lazea 
Emil, 42 ani, care locuia în a- 
ceast i casă. Prin’re cel aflați a- 
colo se găsea si tatăl decedatului, 
dl Lazea Troian, care aflase, 
întâmplător, in piață, despre 
moartea fiului său.

Pe str >d.i, la vreo o sută de 
metri rrai Jos. lângă gardul spi
talului. se put au vedea o baltă 
d: san.-.e, un pantof .și o bucată 
de furtun de înaltă presiune. 
Polițiștii d.'viau circulația ; o- 
vehiculelor și pietonilor pentru 

a se p5 .tr i aceste urme. In ju

A p a, p
Pericol grav pentru sănătatea oamenilor, in 

urma inlocmni une| conducte in zona străzilor 
Oituz și Păcii din Petroșani, s-a ajuns ca apa 
potabilă livrată populației să fie puternic in
festată. Ne_a adus o probă de apă potabilă la 
redacție, doamna prof. Vladislav. Să n" con
vingem cum arată ți cum miroas"! apa „potabi
la-, A fost sesizat și Centrul de epidemiologie

e r i c o 1!
dm Petroșani. Se impune de urgență o inlcr. 
vcnție din pui tea UAGC'J.. Există un risc dc 
îmbolnăvire a populație. Hepatita și bolile di
gestive sunt la ordinea zilei. De-abia a fost 
potolit in județul Alba un astfel de focar de 
infecție. Dorește PAGCL-tii să apară linul și 
la Petroșani? (Al ÎI.)

rul orei 8.20, au sosit la fața lo
cului procuratura și specialiști 
din cadrul serviciului crimina- 
listic al Poliției municipale Pe
troșani. S-au făcut măsurători 

șl fotogr ifii. După câteva minute, 
lângă blocul F7, a fost găsită și 
arma crimei. Este un cuțit c i 
mânerul negru. Avea lama in 
fiptă în pământ.

Ceea ce am putut afla este <•> 
autorul crimei a fost reținut, tn 
cursul nopții, de o patrulă a 
poliției. Nu mi s-a spus, deocam
dată numele acestuia. La ora 
când am părăsit zona respectivă, 
nn.'h ta proi m aturii și poliției 
era in suis d<- desfășurare.

Gli o i glie OLT EA NU

zzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzj

— Doctore. cu prețurile 

astej cine iși iutii permi

te să sc iniliiilnas cască?!

Plătiți 
restantele !

Apelul sindicalului cncrgcticic- 
iiilor de la FE Paroșcni adresat 
tuturor sindicatelor din unități
le cmc au restanțe la plata e- 
ncrgici electrice a avut ecou dar 
nu in mod suficient. S-au făcut 
plăți dc facturi n ■achitate mai 
cu scamă de unitățile mici. Ma
rii beneficiari întârzie ca dc o- 
bicei. Sugerăm sindicatelor să 
Insiste în continuare pentru de
blocarea acestui lanț al debito
rilor răi platnici, (I M.)

Gravura 
franceza

O nouă expoziție, de astă dată 
cu tiiivuc, s-a deschis la salo
nul „Cameleonul" Petroșani. Es
te vorba de o ■ xpnz.iție dc gra
vura france .. .n secolul XIX. 
Expoziția i'sji (i.silib. până in 
7 aprilie 1993. (l.D.)

„ALI’O *9 !“
In 1992 un gru|> dc entu/i.i.ti 

iubitori ai muntelui ,.u inițiat, 
sub părinteasca indriim.ire a di
rectorului C is< j d. cultura a 
studenților din Petroșani, un 
festival mai puțin obi.nml I'Lle 
vorba dy un f< «tival de cultura 
și lirism. Festivalul a primit 
numele . di „AI.I’O", după nu
mele cercului care activează in 
domeniul turismului, in cadrul 
amintitei instituții. Prima cilițid 
a Iești valului a fost un succes. 
Ca urmare, ben< ficiind de spri
jinul mai mult decât generos al 
l.igu sindicalilor miniere „Valea 
Jiului", in p i io.ida II — 17 mai 
se organizează, in zona „Valea 
dc Pești" ediția a doua a con
cursului. An fost trimise invitații 
către toate cercurile dc turism 
care activează in cadrul caselor 
dc cultura studențești din țară. 
Domnul Vasilc Repede, direc
torul Casei de cultură a studen
ților din Petroșani nc-a asigura* 
că va f( nu numai un concurs, 
ci și o sărbătoare a turismului 
și culturii. (Al. II.)
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Greul abia acum încape
(Urinare din pag. ()

Șobolanii nc-au adus multe și grele necazuri de câțiva 
încoace. Cumplita boală, trichineloza face ravagii. Mai grav 
laptul că unele din cazuri duc la pierderea de vi ți omenești. 
Așa se face cu, după reportajul transmis pe postul național de , 
televiziune, am ajuns sa fim numiți in derâdere „Valea cotețelor". 

Iarna a trecut, starea vremii este tot maț călduroasa. Așa în
cât a ieșit la iveală cel de.al doilea flagel al nostru, țânțarii. Ar 

după invazia țânțarilor, care S-a de- 
. tip

muștele pe timpul verii, șo
imului — ială atributele deloc plăcute 

MIZERIA CRUNTA IN

fi culmea să avem a um,
clanșat odată cu piimăvara o epidemie de hepatită virală
,.B" sau una de friguri. Țânțarii și 
bolami pe tot par ursul 
ale faunei V ăi. Cauza este una singură: 
CARE SE l.l'X. ' II Ș1E IN PETROȘANI, ȘI IN CELELALTE O- 
RAȘE. STARE \ JALNICA A SALUBRITĂȚII, cu gunoaie neridi
cate, cu ■ i -silorii improvizate de animale, cu pâraie colmalate. .

I Și asta într-o zonă in care, la poale de munte fiind, ar trebui săi 
( trmrn - a in:r_o stațiune climaterică. Nu este așa. Primăriile n-aut 
( bani, RAC.CL-Urile n-au chef de muncă (se pare că domniile lor, 
L gospodarii, sunt un fel de stat in stat), iar oamenii și ci, ca și a- 
ț > enții economiei k,u udat ă OBl UZUL CUR.VI’ SE ȚINE CU 

MU NC A.
Treci printre fcloi uri -au pe stradă și găsești conducte sparte 

i lăsate de izb -h- la nuniiii câțiva metri de primărie (vezi ca
zul Pe oșanmlui). Tr-s i printre blocuri și le împiedici de gu
noaie m ridicate, de resturi menajere împrăștiate de vânt. Ga 
la noi, la ni.ic.ni 

■J ’lSlll 
in brațe* pe 
trebui â I ;
(au oi a.', le
HoRAȚIU)

I

1

(

*
*
1

tic resturi menajere împrăștiate de vânt.
; te ia cu friguri. Ne mai mirăm că am ajuns 

ii ii ia 1 -le-, iziunc' Așa ne trebuie. In fond cine-i „ține 
gos, lari. Noi. i ire plăt.m ceea ce dumnealor ar 

a, nu va c iac,-Cât timp a fost zăpada, mai ară- 
um .a. Acum a ieșit toata mizeria la iveala. (Al.

I
I
*

I

I 
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ța cu o nouă creștere a inflației.
Insă cel mai redutabil obsta

col in calea înfăptuirii progra
mului guvernamental se poate 
dovedi ritmul lent de aprobare 
a legilor. Câteva zeci de pioiccte 
legislative propuse de Guvern 
spre dezbatere și aprobare celor 
două Camere Legislative își aș
teaptă rezolvarea. Dar este greu 
de prevăzut, judecând după rit
mul de lucru al senatorilor .și 
deputaților noștri, că proiectele 
de legi vor fi adoptate în timp 
ulii, Fără adoptarea acestor legi 
înaintarea pe calea reformei este 
încetinită. Săptămâna pierdută 
cu depunerea și dezbaterea mo
țiunii de cenzură nu mai poate 
fi recuperată. Se pierd zile in 
dezbateri sterile. Orgoliile de 
partid sau personale stau uneori 
mai presus decât interesele ge
nerale ale țării. Se vorbește în 
numele interesului național. Dar 
se acționează mai puțin decât 
în vorbe. Timpul destinat dez
baterilor este măcinat prin in
terpelări și riposte la interpelări, 
acuzații .și contraacuzații, ca în- 
tr-un joc de copii. Țara piere, 
iar unii parlamentari se piaptă
nă, arătundu ne cât sunt de 
Inimoși. Se naște oare și la noi 
loby.ul parlamentar? Sau poate 
că există deja?

Spunând astfel de adevăruri 
crude, isc să fiu acuzat de 

lipsă de spirit democratic. Dar 
democrația e una, iar eficiența

guvernare
eficient, 

are 
pe 

din

cu 
de

actului de guvernare e cu totul 
alta. Pentru a deveni 
programul de 
nevoie de un sprijin real 
plan legislativ, precum și
partea partidelor pol Mice. Cetă
țenii suportă din ce în ce mai 
greu disputele sterile, care nu 
duc nicăieri. A sosit vremea fap
telor. Nu e suficient că guvernu
lui i s-a dat cale liberă. Dar 
era necesar, întrucit la ora ac
tuală nu există alternativă pen
tru ieșirea din criză. Multe din 
criticile formulate cu privile la 
programul guvernamental 
prilejul dezbaterii moțiunii
cenzuiă au fost justificate. Al
tele au fost respinse pe bună 
dreptate, nefiind fondate și nici 
argumentate. Important este că 
s-a produs clarificarea de care 
era nevoie, pentru a avea o peri
oadă de stabilitate. Nu ne ră
mâne decât să vedem în ce mă
sură vor prinde contur măsurile 
practice, imediate, pe care le 
așteaptă cam de mult poveste 
cei ce sunt guvernați de aleșii 
lor, pentru stoparea declinului 
economic și ieșirea din criză 

fără consulsii sociale devasta
toare.

FaSr- play
(Urmare din pag. 1)

O NiVELARE

INECHITABILA
(Urmare din pag. I)

n' săL .area că: a e te n-ca ar 
se țină 4 na di particularitățile 
și .pecif-1 ul mnu.cii din subte
ran. Paradoxal, ai-, .R particula
rități sunt rerun. icute ik a> tuaia 
lege Iar ele suit anulate prin 
efr -tul unpr index r i ■ nu 'm 
si' ima dc r i o lege <h...âl de 
l a a nivelării.

U-:i flui d.'p .! iți, 'I. Gh.'urghe 
Au1 ,1 di. lo-i î U . top.in, au 
r. "ut solipitarea ! 'JRi d< re- 
, T..mțu Li;.a, promițând cu 

•. . f ‘..'e den.' r iic 
A h-.t reținu' i, 

și a doua problema ia;i’_i 
v te pe toți p n.si n .rii: 

« . r< ,, Li (t lor di călătorii 
iv 1 u< • re pe CI'R. S a“"Sr:it 
se renunțe la ■< ui, u „viza 
călătorie" aplicata i>c decizia 
pensionar' și să se asig n o 
d u a unoi t.chete di- 
nmiinuli 0 c .' 
n .i;ti. (I <1;

necesare, 
meijl a, 

prr 
arai - 

CU 
sa 
de 
de

iifor-
< toric 

n'.u •! p nu u fa-

Alpini ..tu, p; lonaț.i diumc- 
țiilur mon .ne s-au jmalml pen
tru a doua oară la competiția 
memo) i.iîu — B'_ ffa
Bultârcțu, Vasile Nagy și L)U_ 
inbtru itiizj" — < i p.iuu alpi- 
ni-ști pelrdcrw c re, in m rtie 
J937, și.au găsit t ..gicul sfârșit 
inii-O aval.iiișă, cu ocazia na- 
țion..Ii lor de alpinism dm l(‘'te- 
>-'t. Prin numărul mare al < >n- 
curcnțilur, dublu lața de anul 
ticcut, prin prezența unui public 
și mai nume os, d ordinul su
telor, dincolo de un pios ou... iu 
adus celor rh .păiuți, a doua ,.rij- 
ție a memorialului atestă, prin 
rc..7ita ei, nașterea unei noi tra
diții in mișcarea alpinii,tică a 
Văii Jiului, peijiC'tuare.'i, în po
fida condițiilor vitrege, a accs- 
tm frumos sport al curajului și 
bărbăției. Și, dac i a doua ediție 
a memorialului de alpinism a 

fQ*t a !• ușitii, la acoasta a con
tribuit clin plin ziuti frumoasă 
de duminică, cerul senin, soarele 
generos și locul desliișurtuii con
clusului — Groapa ti< acă, ti u- 
motul platou de dincolo ele 

< heile Jlețuhli.

Este (și va mai ti?) 
o porcărie SKJ

(Urmare din pag. I)

mea. Am considerat că e de da
toria lui să-și obțină aprobările 
și vizele necesare. Dacă le va 
obține. Eu am închiriat doar te
renul, care aduce venit primă
riei". Cei 8920 metri pâtrați au 
fost măsurați, s-a trasat limita 
acestui teren? Domnul ALălași 

susține că da și nu_l putem con
trazice. In rejlit.itc însă, așa 
cum a i a'.latat și revizorul con
tabil al Inspectoratului școlar 
județean, suprafața îngrădită de 
dl. Budiliceunu este de aproape 
doua ori mai mare decât 
prevăzută in contract. In
ce privește Vreriul, până acu n 

e „clar". Să vejem cc este cu 
clădirile anexe, cotețele adică.

A.,a cum aminteam in partea 
intii a anchetai noastre, in data 
de 13 februarie 1992. acestea au 
fost scoase la licitație <Ic către 
UACCVJ Petroșani, lata, amă
nuntele legate de licitație aflate 
de noi. Procesul v< rbal întocmit 
cu ac > astă ocazie inserează fap

cca 
coca

tul că „obiectivul a fost casat, 
prezentând uzură maxima". Re
venind la afirmația doamnei di
rector Modoi, care a spus ca 
„milif.nii nu numai că uu folo
sit cu grijă clădirile, dar le-au 
și adus îmbunătățiri", consta
tăm o contradicție. Deci, dacă 
obiectivului i s_a adus îmbună
tății i, era uzat la maxim și bun 
de casat?

Revenim 1 i licitație. In afara 
domnului Biiililiceanu au n.ai 
participat două persoane. Vecini 
de ai domniei sale, după cum 
i ;iese din procesul vcibal. Prima 
strigare a început de la 25000 lei. 
Unul dintre cei doi a „sărit" la 
27000 lei. Dl. Budiliceunu a plu
sat până la 29000 lei, sumă cu 
rare a fost adjudecat obiectivul. 
In concluzie, cu numai 29000 Iei 
și cu o suprafață de aproape 
9000 m tri patrati, pe care plă
tește 15000 lei, dl. Budiliceanu 
a devenit fericitul posesor al 
unei crescătorii de animale. Con

cluziile finale in episodul ur
mător.

Despre proiecte de legi pro
movate de opoziție, blocat^ de 
pai lamentării partidului Ja pu
tere, am auzit. Unul dintre a- 
cestea e>te proiectul Legii ad- 
niinistiațici publice locale, amâ
nat și răsamânat de vreo doi 
ani. Așa s-a întâmplat mereu 
din '89 încoace: când e ceva 
de bine, meritele sunt ale pu
terii; când c de rău, de vină e 
opoziția. Ca să vadă tot omul 
care n-are altă posibilitate de 
informare decât televizorul, cine 
e singuiui și adevăratul vinovat 
pentru situația proastă in care 
se află societatea româneascaI

Cca mai concludenta dovada a 
puterii opoziției, in Pailanicnt 
este faptul că moțiunea de 

cenzură, înaintată ele opoziție, a 
fost respin.sâ. Nu întâmplător se 
spun,ca că era de așteptat a fie 
respinsa. Politica și morala nu 
prea au locuri comune, e ade
vărat. Dar, de aici și până la 
a acuza, in baza unor afirmații 
ncadevarate, c o cale lunga. Sau, 
ar trebui Să fie. Fair-play-ul este 
o noțiune aproape necunoscută 

in viața politică românească. Se 
dă „la gioale", în văzul lumii, 
fără nici o reținere. Fiecare c- 
chipâ își inchipu.i? că arc acest 
drept, în virtutea plutirii unor 
polițe mai vechi sau noi. Ceea 
ce nu este bine. Dintr-o disputa, 
in £arc doj se ceartă — vorba 
romanului — al... treilea pierde.

SPORT
. ........................... .. «>

Box. Au fost juniorii, 
urinează seniori

La Petroșani, în ringul montat 
pe scena Casei de cultură, s-a 
deslășurat. în prezența unui nu
meros public (mulți tineri), eta
pa județeană a campionatului 
republican de juniori I și 11, cu 
participarea tuturor forțelor pu- 
gilistice din județ, Minerul Dâl- 
ja, Minerul Vulcan, Minexforț 
Deva, Metalul Hunedoara .șl 
Constructorul Hunedoara. lata 
câștigătorii pe categorii dc greu
tate: cat. 45 kg: Pap Daniel (Mi
nerul Dâlja), cat. 48 kg: Suclca 
Cristian (M. Hunedoara); cat, 
51 kg: Balabin Viorel (M. IID)| 
cat. 54 kg: Borda.ș Ion (M. Dâl
ja): cat. 57 kg: Onofrei Vtisila 
(M. Vulcan); toți juniori mici. 
Juniori mari: cat. 57 kg: Petre 
Cosma (M. Deva); cat. 63.5 kaj 

Ghcorghe Cioară (C. Hunedoara)} 
cat. 54 kg: Igrcț M.irius (M. De_ 
va); cat. 60 kg: Ion. Florin (M. 
Vulcan). gțjjț

Au mai lost 6 meci'.u i amicala 
între componențij echipelor Mi
nerul Dulja, Minerul Vulcan 
.și Constructorul Hunedoara, La 
calogoria copii mici: 30 kg. T-o- 
rinez Boby (M. Vulcan) a făcui) 
meci nul cu Marian Buci uman 
(M. Dâlja), iar la categoria copii 
mari, 60" kg. Daniel Zdringa a 
făcut meci nul cu Alin Covaci țM. 
Deva). Competiția s-a desfășurab 
sub egida Departamentului ju
dețean al' sporturilor (delegați 
prof. Mircea Sorbu) și in orga
nizarea AS Minerul Dulja.

La 10 categorii S-au acordat 
titluri de campioni județeni fără 
dispută in ring, din lipsă da 
adversari.

Se preconizează ca și finala 
Campionatului județean de se
niori să se desfășoare tot m Va
lea Jiului, la Petroșani.

LUPTE LIBERE

La Petrila, s-a desfășurat prl- 
m.i etapa din divizia A, cu par
ticiparea echipelor AS Construc
torul Hunedoaia. AS As-tra Arad 
și AS Jiul Petrila, grupate pe 
categorii 7 :ale. In turul I, AS 
Constructorul Hunedoara — AS 
Astra Arad 9—1, AS Jiul I’e- 
trila — Astra Arad 9—1; iar in 
ultimul meci, AS Jiul — Cons
tructorul Hunedoara 7—2. In 

urma acestor rezultate Jiul. Pe
trila a acumulat 6 puncte, Cons
tructorul Hunedoara 4 puncte, 
iar Astra Arad 2 punctex

AS Jiul Petrila a intrat pe sal
tele cu următorii sportivi: N. 
Drăgan 48 kg; G. Lupu 52 kg, 
I. Ailincâi kg, FI. Bolohan 
62 kg, I. Pa de 68 kg, D. MI- 
hăescu 7.j kg I. Cimpocrij 82 
kg, A. Cândca 90 kg, I. Triciilo, 
100 kg, D. Roșea 130 kg.

ALPiNISM SE NAȘTE O NOUA TRADIȚIE
Ca bază turistica în devenire, 

Groapa Si jca a cunoscut dumi
nică o animație turistica de bun 
augur, oferind celor prezenți sa
tisfacții . inedite. Cascadele .și 

stalactitele enorme dc gheața ce 
impodobcsc pereții de stincii ai 
cheii )i- Jiețului, piramidele de 
cristal strălucind în bătaia raze
lor do soaie ale piscurilor Sli- 
veiului, Ghei'c ui și Capra, pă
durile de bi i/i ce înconjoară 
platoul aiopcrit încă de stratul 
imacnl.it, aerul ozonat — toate 
au conciliat la împlinirile unei 
reu.șile zile de excursie in miri
fica lume a munților.

Evenimentul zilei care a cap
tivat atenția tuturor a fost, fi
resc, competiția dc alpinism, 

constând dintr-un tur dc creastă 
pe vârful Capra. Un traseu dc 
circa 6 km și — dala fiind dife
rența cie nivel, de aproape 600 
met. i, sl ralul gros de zăpadă în 
zona alpină — destul de dificil. 
Desigur,' a fost traseul pentru 
celp două, culegerii de bărbați 
— de până la și peste 35 ani, 
Pcnlru fete și copij, arbitrii au 
stabilit un alt traseu, mai scurt

și ții un grad de dificultate maț 
redus

In laț.i dificultăților, a coaste
lor abrupte și înzăpezite au in- 
vin , insa ambiția, vigoarea fi
zică .și psihica, măiestria sporti
vă a alpin iști lor. Din cei aproape 
50 dc partn.ipanți la competiție, 
pe primele trei locuri s-au cla
sat la CATEGORIA 18— 35 ANI: 
Geurge Vizitiu, Claudia Moga și 
Iun lordache, iar la CATEGORIA 
DE 1'E.SI'E 36 ANI: Nicolae Ol- 
tcanu, l’elru Ambruș și Vasile 
Pancii. La R-mei cele mai bune 
alpiniste s-au dovedit. Elena 
Vizitiu, Claudia Nicolaescu ți 
Dana Ene. Și la copii întrecerea 
s-a dovedit destul de înverșu
nata. A contat și aici iscusința. 
Aq câștigat, la fele: Eva Antal, 
luirisa Volcescu .și Nora Dubyk, 
iar l.i băieți: Ionel Munteanu, 
Mihai Munteanu și Romco Ro
șia.

Au fost, dccl, concurențl de 
toate categoriile șl de toate vârs
tele, de la 6 ani până In aproape 
60 de. ini, participanțil Ia între
cere reprczun'ând toate localită
țile ți aproape toate cercurile

dc turism..ilpinism, dm Valea 
Jiului. S-au impus, prin număr 
.și valoare, alpiiii.șin I‘i trdei, 
mcinbi u cercurilor dc tuiisrn 
„Orizontul", „Amicii Parângu
lui" din cadrul Munlan-clubului 
„Floarea Reginei", „Minerul" Lu- 
pem ctc. .1

Juca o surpriză: până ce ul
timii aJjiimști să se întoarcă din 
traseu, participanțiior la mani
festați de duminică li s a mai 
oferit un spectacol inedit: pe
cerul de azur, deasupia platoului 
de la Groapa Seacă, au aparul 
„temerni ii" cu aparatele lor zbu
rătoare multicolore — parifpan- 
tcle. Au lost lineiii, la fel de 
cutezători și perseverenți — 
niebri ai Delta-para-clubuliu 
„Temerarii" — Daniela Gaman, 
Iulian. Vcnczcl, Flori i Vcnczel, 
Adrian Truță, Ion lordache, în 
frunte cu antrenorul l«r inimos 
Romco Roșia. După trei ore do 
mers prin zăpadă cq aparatele 
In spinare, s-au lansat cu para- 
pantele de pe crestele dur jur, 
spro admirația unanima a spec
tatorilor- Â

Dn^ă concurs, a urmai festi

vitatea de pi miere. Au fost a- 
cordate premii in bam din. par
tea sindicatului EM Peb-ila,. di
plome și cupe din partea smeie- 
tății comerciale „Gr >t ii",. Au 
fost acordate premii, constând 
din obiecte de uz turi li«- din 
partea Societății „TAI" .Stila (tu
li. .m-alpinism-industrial) și' fru
moase trofee din partea d-lui 
Dumitru Bmlida, veteran aL miș
cării alpinistice din Valea Jiu
lui. Re lungă premiile acordate 
celor mal bine clasați, celui, mai 
in vârstă (Fetru Ambruș) și. ce
lei mai tinere concurente (Esa 
Antal) recordineriului competi
ției (Vasile Vizitiu), s-au aaordab 
două premii fair-play: doamna! 
Ecatcrina Stroie ți d—lui Ioan 
Salceanu. Gci doi au abandonat 
concursul poptru a veni în aju
torul unei tinere accidentate în 
timpul escaladării.

In rest, duminică Ia. Groapa 
Seacă a fost zi de plajă; a fost, 
și berc, parcarea ncâncăputaat'e; 
a fost voie bună, a fost o ade- 
văratâ' sâjbutoare spor.tivă».

toon DldW
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La cererea voastră, dragi prieteni, revenim cu amănunte 
referitoare la modul de desfășurare a concursului nostru „RE
PORTERII TINERETUL

Așadar, vă invitam să priviți în Jurul vostru sau chiar în 
sufletele voastre și să deveniți pentru câteva clipe reporteri. 
Redactați unul sau mai multe articole pe teme legate strict de 
tineret, indiferent de genul publicistic. Este dc preferat ca mate
rialele voastre să nu depășească două pagini.

Expediați apoi - - ................ "
mențiunea pe plic 
rile voastre trebuie 
poștei).

Cele mai bune
fi — așa cum am mai spus — publicate în „Pagina tinerilor" iar 
autorii lor vor avea privilegiul de a participa la un simpozion pe 
teme de tineret care va avea mc in curând în Valea Jiului. Sim
pozion la care vor participa nume de prestigiu din presa scrisă 
.și audiovizuală de la noi, precum .și alți invitați al căror nume 
permiteți_ne să nu vl-1 dezvăluim încă.

Trebuie să precizăm, totodată, că și alte articole care vor în
truni condițiile necesare publicării își vor găsi ,loc în „Pagina 
tinerilor".

Alte informații puteți obține contactându_ne la sediul redac
ției sau la telefon 5-42464. Vă aștept im .și vă dorim, totodată, mult 
succesl

articolele pe adresa redacției, fără a mta însă 
„Pentru Pagina tinerilor". ATENȚIEI Scriso- 
să ne parvină până la data de 15 aprilie (data

5 materiale, alese de un juriu competent vor

V1RGIL M din Vulcan este... 
vânat de supărare pentru că, ve
nind într-o pcrm.sie, a surprins 
pe una din prietenele Iul de mână 
cu un alt baiat. Și-a ieșit din 
pepeni șl l-a luat la trântă pe 
rival. S-au luptat din zori pânâ-n 
seară, când și-au dat scama că 
fata e tișui. u .că și nu merită 
xiu-și zdrobească pumnii pentru 
o năroadă ca ca. Bravo, băieți! 
Aveți dreptate, păcat însă că 
v-a luat așa de mult timp ca să 
pricepeți asta!

MICHAEL FM. este un băiat 
de 15 ani din Petroșani care do
rește să corespondeze pe teme 
muzicale cu o fata de 13—16 ani. 
(Totodată, el mă roagă să nu-i 
';'.ulg nici identitatea, nici a- 

-a sau numărul de telefon. 
Cu o asemenea timiditate este 
gieu să-ți faci prieteni, chiar

C URIPON

din 
calc
hiata 
avut

dacă al 1,70 m și „ochii vtrzi- 
albăstrui". Eu iți respect dorința 
și, in numele tău, rog fetele sin
gure și interesate să cunoască 
un fan de-al Iul Michael Jac
kson să-m» scrie p-jnU’u a-ți pu
tea înmâna apoi scrisorile lor. 
Ai puțintică relatare, onorabile!

Scrisoarea PAULEI M 
Aninoasa csLe trista din 
afară. lata ce-mi spună 
fată: „Acum șase luni am
im prieten la. ire am ținut foarte 
mult și care m-a părăsit. De a- 
tunci plâng întruna". Fii liniș
tită, Paula! Dacă-ai ști dq c ite 
oii vei mai plânge și dc câte ori 
vei mai iubi, ai înțelege că tra
gedia pe care-o trăiești nu este 
chiar așa de mare. Insă, e ade
vărat, ia cei numii 16 ani ai tai, 
iubirile par mai „' 
oricând altcândva..

t»j durată și 
paie.

LORENEI 
buie ‘-â-4 cer 
fundată cu Ixirena P. din Vul
can, căreia l-am răspuns acum 
două săptămâni. Aduc pe această 
calc rectificarea cerută: Mai dra
gă, nu de tine era vorba, zău!

MIRELA, Petroșani. îmi pare 
Tău, dar n-am înțelrs mare lu
cru dini scrisoarea La. Aștept mai 
mult» date.

căldura

iubiri" docili 
Chiar dacă 

i unui foc de

Vulcan tre_

1. AII The She 
OF BASE; 2. 
UN LI M ITE D; 3. 
— EDELWE1SS;

5.
6.

CLASAMENT. 
Wants — ACE 
No Lim.it — 2 
Planet Eclelweiss
4. I Will Always Love You; 
I’m Not Dead — TURBO B; 
Only With You — CPT. I1OL- 
LYWOOD PROJECT; 7. Ilouse 
O! Love — EAST 17; 8. I’in Easy — 
FAITII NO MORE; 9. Dur, Dur 
D'Elre Bebe — JORDY; 10. Try 
Me Oui — LEE MARROW.

Fuzzle DiscQ - Rock
ȘTIRI, INFORMAȚII. • între 

15 mai tie — 1 aprilie a.c., Com
pact din București susțin (cu

grupul
deschidere) un lung turneu prin 
țara (buget, 15000000 lei!) in zona 
de est. In mai este vizat și restul 
țării. Instalația de sonorizare are 
25000 wați. Grupul lucrează in 
paralel la noul lor album, „Mă 
voi întoarce", ce va fi lansat în 
iunie. • Cunoscutul chitarist „la 
rece!" Francisco Gaicia (fest la 
grupul Victory) își caută un nou 
basist pentru alcătuirea unei noi 
trupe. • Chitarist.» din concertul 
lui Michael Jackson la Bucu
rești, blonda Jcnmfer Batten, 
bine cotata la bursa valorilor 
pop-rock-ului, va avea in curând 
un disc L.P. cu cincj melodii.

Geuu TVȚU

VIDEO
UN PUȘTI DE... MILIARDE: MACAULOY 

CAULKIN. La numai 12 ani, copilul-ininunc 
al cinematografiei americane — un „Shirley 
Temple" al anilor '90 — MACAULOY CAUL
KIN este deja o vedetă. Anul 1990 1- a, propul
sat in evantaiul vedetelor „movie" prin soli
citarea lui Micime! Jackson In rolul micului 
rock-er enervat, de la începutul vidco-clipului 
„Black Or White". Apoi, apare în ldtnul „Mama,. 
am pierdut avionul" în rolul personajului prin
cipal, Kevin. Urmează imediat o nouă verigă 
in lanțul succeselor, prin cel de-al doilea film 
care continuă scria gagurilor, „Ilome Alune 
Il-Lost In New York" (sau cum se mai traduce 
la noi, „Manii, am pierdut din nou avionul".

Regizorul filmelor, Ghris Columbus, 
realmente entuziasmai) de mini starul său. 
este o vedetă, un profesionit, dar in 
timp nu_și uită condiția dc copil".

Macauloy Caulkin cu cele doi’i lilme 
cinematografici americane peste o jumătate de 
miliard de dolari. „Pupa-l-ar t.ital", cum sar 
zice pe la noi!

este 
„Macle 
același

a adus

Sexologie
Pericolul SIDA

Pagină coordonată de 
Paul NICULESCU 

Yali LOCOTA 
Tiheriu V INȚANFILM

VIDEO BLITZ. • Celebra Julia Robcrts (26 
aAii), cunoscută din „Pretty Woman" revine pe 
ecrane cu un nou film in regia lui Alan J. 
Pakula", „The Pelican Briei". • Sharon Stona 
(„Total Rccall", „Basic Instinct"), lucrează la un 
nou film, un SF, „Pm Cushion". • Woody Allen 
este regizor și actor (aluturi de Diane Keaton, 
Anjclika Ilouston și Alan Aida) intr-un film 
aflat în lucru, a cărui structură este dragostea, 
trădarea și crima.

TOPUL... RECOMANDARIOR. Prințul din 
Zainunda (comedie, acțiune, J12 min., cu Eddie 
Murpliy, Arsen'o Ilall), Hume Atone H-Lost 
In New York («upcrcomedie, 114 min., cu Ma- 
cauloy Caulkin, Joc Pcsci), Bodyguard (dragoste, 
suspans cu Kevin Cost nor, Whitncy Houston), 
Misterele junglei negre (acțiune, dragoste dra
mă cu Stacey Kcith („Hemingway"), Virna 
I.isi), Prea mult soare, 89 min., acțiune, come
die, cu Etic Idle („Călugărițele urmărite", „O- 
colul Pământului în 80 de zile").

G. nu TUfU

ROCK PANORAMA

idee a donării denu s-a încetățenit 
fliueilor cu fertilitate redusă. Când 
vor trebui sa se execute dcuu teste: 
hi examinare; ți al doilea — la o

Deocamdată, în România 
sperma in vekyreu fecundării 
amst lucru va deveni un fapt, 
primul — In ziua prezentării 
distanță de 8 săptămâni.

In această lume, px tă de ciudățenii și surprize, ’p poale în
tâmpla ca unul din cet J<>1 parteneri să fie scropoziti» i. Un ase
menea cuplu va renunța la bucuriile maternității, sub sancțiunea 
nașterii unui copil condamnat. Este de la sine înțeles că toată 
viața sc va folosi prezervativul. în străinătate se practica o me
todă numită „tiacjng" care consta in identificarea conlaclclor 
unui scropozitiv, tocmai de către acesta.

Ce c,te și cum se face un test de depistare al virusului II1V? 
Persoana suportă o simplă luare de sânge d.n care apoi, se evi
dențiază anticorpii anli_HIV. Scropozitiv nu inseamna neapurat 
și boala SIDA. Există un timp mai lung sau mai scurt în care 
virusul care a parazitat celulele TI nu produce manifestări clinice.

Principalele tehnici de punero in evidenta a anticorpilor aiiu- 
II1V sunt clisa, ves.T-bloc și iiminofiuorcsconța.

Mai exista — pontrj informarea cititorului — și o altă me
todă dc vizualizare a virusului, In celula put i .itila, im a nepusă 
la punct și care reclamă o tehnologizare de vârf (microscopie 
cler Ironică, ele).

In principiu, aceste metode ar acoperi colo 6- 8 săptămâni 
de Ja primul control pună la apariția seropozitivității. Deși teslele 
sunt relativ scumpe, costul <1 -luirii lor c'tc riibvvnțion.it de 
Ministerul Sănătății. Ținundu-se seama de implicațiile sociale șl 
psihologice pe care le presupune un t. st pozitiv se folosește me
tod testului anonim sau cu număr de cod ori parolă.

Problema s»r upozitivilății la copii miei oii jur de 15 luni) este 
mai dcLjcatâ îitlrucit în same lc lor se pot găsi uriti< orpi de la 
mama. In privința efectuai ii testului la fonici gravide nu cx'rtu 
un consens. Se apelează mii dcgiabă la o populație cai o, provine 
dintr-un grup- social cu i p.c. Așa de pilda femei cil multiple legă
turi sexuale (și aș vrea sa știu eu. cim» s« declară in aceasta sk. 
luație’), prostituate, utilizatoare dv droguri, etc.

Dr. Vîorel MOItARU

BERBEC — DRAGON 1
Incoerența in comportamentul 

fața de o cunoștință de dală re
centă va duce la răcirea trep
tata — dar sigură — a relațiilor.

TAUR — ȘARPE
O „achiziție de marcă", prinsă 

relativ ușor în „plasa". Mai greu 
va fi de păstrat..,

GEMENI — CAL
Viață sentimentală lin*,til.5, 

lături de un vechi și stabil 
in sentimente — partener.

RAC — OAIE
Nu trebuie să dezarmați 

fața insuccesului. Perseverați, 
marca Împlinire trebuie să apară,

i
â

de

■4
a-

I .ti 
'1 
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LEU — MAIMUȚA
Atitudinea contradictorie 

partenerei trebuie să vă dea 
gândit. Vi se ascunde ceva.

FECIOARA — COCOȘUP. |
Pactul încheiat de curând 8 

șubred, pentru ca se bazează pa 
compromis.

BAL \NȚA — CAINELB
Sinceritatea poate fi uneori 

dură, dar e preferabilă unolț 
minciuni drăguțe. Care, mai de
vreme sau maț târziu ișl voț 
arăta „roadele",

SCOEFiON — MISTREȚ i
Inapetență prelungită față de 

sexul opus. Asta, dacă ați aveai 
timp, ar trebui să vă dea de 
gândit... 4
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Greșelile se plătesc! Sa pare 
că a sosit timpul scadențelor, 
așa că fiți pregutit(ă) să supor
tați consecințele. >

CAPRICORN — BOU 1
Visele dvs de o anume facturi 

sunt pe calc de a se împlini.
VARSziTOR—TIGRU i

Planuri serioase, cu bălaie 
lungă... până către începutul 

verii.
PEȘTI — IEPURE

.Surpriză! Acceptul, urmat de 
căderea în extaz...

URtAH HtEP
Grup format in anii '10 sub 

denumirea de „.Spice" iar mai 
apoi trccundu-.se la „Uriah Ilccp", 
denumire sub care au devenii 
celebri în penajul

L’upâ 
fond 
Box. 
ron. — il cooptează pe Kcn Ilcns- 
Jcy se formează nucleul trupei. 
La secția ritmica perindându-se 
mai mulți muzicieni din care 
rămân pe j oziții bass-i.stul Gar- 
ry l'hain și bateristul Lee Kars- 
lake, Uriah Ileep aduce un su
flu nou in peisajuL muzicii rock 
a anilor '70—'80, așa cum au mai 
lacut-o Dcrp Purple, Black Sab- 
bath sau Led Zcppelin.

Cu înregistrarea albumului 
„Vcry’eavy, very’umble" (1970) 
s-a deschis prima pagină Uriah 
Ileep, carc-și vor dovedi „clasa"’ 
prin lan- arca urma.oareloc lor

ce doi dinlre 
a t o r 1 —
.și D a v i d

au
rock.ului.

membrii 
Mikc 
Uy_

9

discuri, dintre care „Dernons a mi 
Wlzards" și „Magicians Brrt- 
days" (1972) au obținuț Discul 
de aur. z

Uriah Ilccp, csle una din tril-, 
pcle britanice deschizătoare dQ 
„drumuri rock" in estul Euro
pei. Astfel, anul 1987 il găsește 
in concert la Moscova și Leruni- 
grad, unde aproape 200(100 dc 
oameni au venit să-l vada.

In al 20-lea an al existenței 
sale Uriah Hcep a lansat un 
nou album dc succes: „Different 
World". 4

Au urmat apoi concerte in 
Olanda, Germania, Belgia, El
veția, Austria și... România. La 
noi, Urian Ileep a fost prezentă 
anul trecut la „Rock ’92" alături 
de ian Gillan Bând au readus 
publicului nostalgia rockuluj, ani
lor ’70. «t

Cornel POF

VIAȚA AȘA CUM ESTE
„Pagina 1 merilor" se vrea a fi un mod dc destindere,, de iru 

fuimaiu a tinerilor în domenii ce țin mal mult de timpul le» 
bcr. Să nu uităm — și chine daca am vrea n-am putea — 
viața în această perioadă de tranziție e dură. Printre cei mal 
Iertați de această, stare sunt și tinerii,

lată, din registrele Oliciulul forței de muncă rezulți ci
partea dc Est a Văii Jiului 550 de absolvenți de liceu țl școli 
profeăonale sunt șomeri. Șt spre- „nerocul" lor beneficiază de a» 
jutor dc șomaj. l*e lângă aceștia ni ui sunt Încă 474 cow na a* 
acest „noroc". Ce va fi după examenele de absolvire din varăîl j

xl-
<•

t

la.

riibvvn%25c8%259bion.it
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ANIVERSARI

„LA MULȚI ANI!", sănătate, 
fericire și bucurii urează doam
nei Mana Rasa, fiul Eug^n, no
ra Cornelia, nepoții Loredana și 
Andrei, cu ocazia zilei de naș
tere și a ieșirii la pensie. (2013) 

CU OCAZIA zilei de naștere, 
fiul Mircea Rasa, nora George- 
ta, nepoțica Alexandrei urează 
multa sănătate .și fericire doam
nei Maria Rasa. (2014)

COLEGII de la EM Petrila, 
secția Pompe Jiu urează, cu o- 
cazia zilei de naștere, colegei 
lor Hoidreag Maria, multa sănă
tate si fericire. „La mulți ani!" 
(2002)

V1NZAR1

VÂND mașină de tricotat Sin- 
ger cu programare automată a 
distribuției materialului. Telefon 
545025 după ora 18. (1976)

VÂND televizor color Cozia, 
nou, preț negociabil. Telefon 
545025, după ora 18. (1976)

VÂND cazan de fiert țuică, 
video Funai, video recorder Sharp, 
cavou 6 locuri. Telefon 544643. 
(1974)

VÂND apartament 2 camere 
cu boxă, Petrila, 22 Decembrie, 
bloc 8, ap. 24, telefon 550160. 
(1978)

VÂND apartament 2 camere, 
central, Vulcan, telefon 570065. 
(1982)

VÂND pianină. 200 000 lei. Pe
troșani, Republicii, 103z60, intre 
orele 15—18. (1986)
VÂND apartament 2 camere, Pe

troșani, str. Independenței, tele
fon 545960, după ora 16. (1990)

VÂND Oltcit 44 000 km, piese 
franțuzești, stare excepțională, 
telefon 097/146947, după ora 16. 
(1958)

VÂND dozator „Sinens", 3 ca
pete, preț avantajos. Petroșani, 
Republicii, bloc 97, sc. 1, ap. 39. 
(1995)

VÂND Trabant 601 S, Petro
șani, Anton I’ann, 86 B. (1997)

FIRMA, vindem urgent en 
gros, televizoare color diferite 
mărci nemțești, diagonala 67 
cm, cu defecte mici, reparabile 
90—95 la sută, la prețuri deose
bit de avantajoase. Telefon 941/ 
123445 Craiova. (1994)

VÂND apartament 3 camere, 
zona Aeroport. Informații Colo
nie, str. Gh. Barițiu, nr. 14/2. 
(2000)

VÂND Skoda S. 100, stare per
fectă, preț convenabil. Petroșani. 
Dacia 11 (colonie). (2007)

VÂND mașină de pufuleți. Te
lefon 570897, Vulcan, str. Crivi- 
dia nr. 91, între orele 17—20 
(2005) «s'

Player Funai, vând urgent — 
135 000 lei. telefon 542754, după 
ora 16. (2004)

SOCIETATE comercială vin
de cântare electronice 0—15 kg 
la prețul de 450 dolari (cursul 
zilei — fixing), telefon 545812. 
(2012)

VÂND Lada 1500 model 2105, 
preț convenabil. Relații: telefon 
515812, 10—12. (2012)

VÂND apartament 2 camere, 
Vulcan, str. Traian, bloc 9/9, 
după ora 18. (2011)

VÂND microbuz Isuzu, Diesel 
cu 9 locuri, an fabricație 1984, 
Dacia bieak, motor Diesel com
plet, tip Citroen, video player 
Orion și Aiwa și televizor Sport. 
Telefon 515148. (2017)

VANI) garsonieră (parter) Pe
troșani, lângă „Bulevard", str. 
ConstanLin Miile, bloc 2, ap. 3. 
Telefon 12944 Caransebeș, după 
ora 17. (2016)

CEDEZ casă cu dependințe, Pe
troșani, Anton Pann, 72 (lângă 
bariera) contra apartament 2 
camere și diferență In Ici. (2022)

VÂND baracă metalică, căp
tușită, 2/3 m. Telefon 515896. 
(2020)

VÂND apartament 1 camere. 
Cumpăr garsoniera. Telefon 
511626, după ora 20. (2015)

VÂND urgent camion 5 tone, 
Diesel. Telefon 542584, între ore
le 8—15. (2030)

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani, central, pretabil acti
vităților particulare, telefon 
544829, după ora 16. (2029)

S.C. BANAȚEAN vinde prin 
magazinul Presto-Torente SRL 
televizoare „Goldstar", diagonala 
51, telecomandă, preț informativ 
250 000. Sc fac înscrieri. (2027)

Diverse

FIRMA particulară efectuează 
transporturi mărfuri cu autoca
mion 8 tone, convenabil, 100 
lci/km, telefon 570386, între orele 
8—20. ((958)

ASOCIAȚIA Pensionarilor Pe
troșani. CONVOCATOR. Se con
voacă membrii Asociației Pen
sionarilor din Petroșani la adu
narea de dare de seamă și ale
geri din 27 martie 1993, ora 9, 
la sediu.

Ordinea de zi: Darea de seamă 
asupra activități; Asociației de 
la alegeri până în prezent; darea 
de seamă a CAR pe 1992 ; Ra
poartele comisiilor de cenzori | 
Execuția bugetelor pe 1992; A- 
probarea bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe 1993; Modificări 
ale statutelor; Alegerea consiliu
lui de administrație al asociației 
și a comisiei de cenzori; Com
pletări în consiliul de adminis
trație, în comisia de cenzori, a- 
legerea delegaților la conferința 
pe județ a CAR. CONSILIILE DE 
ADMINISTRAȚIE. (1992)

OFERTE DE SERVICIU

1 SC „MONTIS" COM SRLț 
| Lupeni angajează două os-i 
> pătare pentru Restaurantul! 
ț Montana din Bărbăteni. Re-ț 

lății, la sediu. (1957) ț

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort 
I Petroșani, str. Unirii, bloc 22, 
sc. 2, ap. 11, cu apartament 2—3 
camere (exclus Șerpărie). Infor
mații între orele 15—20. (2001)

SCHIMB apartament 2 came
re Petroșani, Aviatorilor 5/10, 
cu apartament 3 camere (cu bal
con), indiferent zona, inclusiv Pe
trila, zona Minei. (2026)

PIERDERI

PIERDUT diplomă bacalaureat 
pe numele Mircea Marian Cos- 
min, eliberată de Liceul indus
trial Vulcan. O declar nulă. (2023)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Martin Gheorghe, eli
berată de~EM Vulcan. O declar 
nulă. (1962)

PlfRDUT legitimație serviciu 
pe numele Bohm Natalia Flo
rentina, eliberată de IPSRUEEM 
Petroșani. O declar nulă. (1955)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice nr. 1059, eliberată de 
UT Petroșani. O declar nulă. 
(1987)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Pîrje Valeria, 
eliberată de UACCVJ Petroșani. 
O declar nulă. (1985)

DECES!

SOȚIA Maricica și fiul Nelu anunță cu durere și lacrimi 
încetarea fulgerătoare din viață a celui ce a fost

IIOIDRAG ȘTEFAN (GG ani)
înmormânlarea are Ioc azi. Cortegiul funerar pleacă din str. 

Independenței 29/2. (2003)

MIIIAELA fiică, Nelu ginere, nepoții Iuliana și Angelin Dendiu 
cu nesfârșită durere, anunță dispariția fulgerătoare a iubitului lor 

IIOIDRAG ȘTEFAN
Te vom purta mereu in sufletele noastre, (2003).

FAMILIA Ciobanu este alături de familia Iloidrag in durerea 
pricinuită de decesul celui ce a fost

IIOIDRAG ȘTEFAN
Sincere condoleanțe. (2008).

COMEMORĂRI

DOI ANi de tristețe și dor nemărginit de când buna noastră 
soție și mamă

BENCZE EDITA
a plecat pe drumul eternității.

Lacrimi și flori pe tristul ei mormânt. (1988)

AZI, SE ÎMPLINESC 9 ani de când ne-a părăsit rea mai bună 
ființă omenească — mama

HOMtN ROS1U ELENA
Amintirea ei va rămâne veșnic in gândul si inima mea 

Maria. (2018).

Programul TV.
JOI, 25 MARTIE

7,00 TVM. Tclematinal.
10,00 Transmisiune directă de la 

biserica Madona Dudn dm 
Craiova: Buna Vestire.

11.30 TVR Cluj.
12,00 Film arti tic. PIELE DE 

KIAGAIl. (Franț i).
13,25 Vidco-clipuri.
13,35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preunlvcrsilari.t.
15.30 Teleșcoală.
1G.00 Repere moldave.

16,30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Astăzi, Grecia. Documentar
18,25 Armuri în piatră.
19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. D H I AS 

Episodul 217.
21,10 Reflecții rutiere.
22,00 Microrccital Vasile Șei am.
22.15 Azi In prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2671
Petroșani gir. Nlcolae B&Icexco or. 1 

Telefoane: 641662 (dlrectOfredaclor șef)| 
515972 (director executlv-admlnlstratlv 
difuzare), 641662, 642464 (secții). ,
I a t : 093/545972 ,,*v. v- .. . . J

TIPARUBi Vlpofrefia Petroșani tir, 
Nicolae Rllcesea nr, 2. Telefon 64I3CS.

J

Societatea Comercială 
PERPETUM TRANS SRL 

(ITSAIA) Petroșani 
ANGAJEAZĂ

— mecanici auto
Informații la sediu, telefon 541777, (1991)

Societatea Comercială j 
„Consmin” SA Petroșani1

ORGANIZEAZĂ
>

in data de 31 martie 1993
I

vânzarea unor mijloace fixe casate.

Informații suplimentare la biroul mecano-energetic, 
telefon nr. 541541. (1996)

Societatea Comercială
Realcom S A Petroșani

ÎNCADREAZĂ

direct sau prin transfer, următorul personal:

2 cofetări-patiseri cu studii de specialitate, pentru 

unitatea nr. 385 Simigerie Petroșani. (1999)

Magazinul MAREX 
Uricani

Al. Teilor, bl. 25, parter (lângă Spital) 
VINDE EN GROS

■ Ciocolată, acadele, alune
B Țigări: ĂSSOS, IIOLLYWOOD, VICEROY, MONTE 

CARLO, etc.
B Cafea boabe și Ness
B Șampon, spray Body Mist, Aqua Fresli
La vânzarea cu amănuntul, magazinul anunță redu

ceri cu 10 la sută. (1998)

Consiliul Local 
Petrila

t

scoate Ia

CONCLUS
posturile de ;

— șef birou urbanism ;
— economist.
Concursul va avea Ioc în data de 31 martie 1993.

Societatea Comercială 
„Astra” SA Lupeni

ORGANIZEAZĂ

licitație pentru vânzarea unor mijloace fixe.

Informații suplimentare Ia sediul societății, in orașul 
Lupeni, str. Aleea Liliacului nr. 2, județul Hunedoara 
telefon 5607 10.

l icitația ;pe loc in data de 12 aprilie 1993.

Cotidianul de opinii șl Informații .ZORI NOI" «pare tub egld. 
' S>OCIET/\ȚII COMERCIAL» „ZORI NOI'* SA.

înregistrată |a Registrul Comei țului tub ar
20/621/1991
Cont virament i 30706(1201 — BCR Petroșani.
Director i MIRCEA BUJORESCU
Director executivi log. Alexandre BOGDAN

Materialele neeomindala ș> 
nepublicnte no ie restitulo R< s_ 
ponsabilitafea morală șl juridi. :> 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse Io articole aparțin. Ir. 
exclusivitate, autorilor.
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loan DUBEK
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