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Dl. Prim - ministru Nicolae Văcăroiu, 
oaspete al Văii Jiului

Văcăi o-
al Româ- 
în \ alea 
mult aș-

avea
reprezentanți

Domnul Nicolae 
iu, prim ministru 
niei, este în vizită 
Jiului. Un oaspete
teptat, Domnia-sa va 
convorbiri cu 
ai administrației locale, pre
cum și cu cadre din conduce-

rea RĂII și Ligii sindicatelor 
miniere. Este primul prim 
ministru după evenimentele 
din decembrie 1989, care vi
ne in Valea Jiului, deși au 
fost invitați atât domnul Ro
man cit și domnul Stolojan 
să vină în Vale, dar invitați-

ile nu au fost onorate. Dom
nul Nicolae Văcăroiu efec
tuează această vizită ca eta
pă a unui turneu întreprins 
în aceste zile în județele Dolj, 
Gori, Hunedoara și Sibiu. 
(Al. LI.)

..Salvăm Valea Jiului”

tu gândul dincolo de anul 2000
A făcut primul pas concret 

Asocia'ia nepatrimoniala cu ca
racter profesional „Salvăm Va
lea Jiului" .și în pofida scepti
cismului c lor care preferii ipos- 
t iza <+“ spectatori (au preferat-o 
și altă dată) asociația este ho- 
i.jiătă să-i facă și pe următorii. 
Chiar dacă pentru început vor 
p?' a p.-.j timizi. z\ fost consti
tuit primul nucleu de lucru

for it din sp.ecialiști de mâna 
ir. .i c... .i li s-a
el ibor ><•( , unui inventar 
levliv d 
tului și.
. V 
desp 
du;?
o „o-’line
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După starea tensională explozivă, generată 
ministrației prezidențiale speciale directe, de 
rus Boris FJțîn, ieri a fost o zi de relativă acalmie în Federația 
Rusă.

Cu toate acestea însă, astăzi starea tensională se pare că va 
atinge din nou apogeul. deoarecP a fost convocat cel de-al IX-lea 
Congres al Dcputaților Poporului, caro va lua în discuție declan
șarea procedurii de demitere a președintelui Elțîn, care potrivit 
părerii Parlamentului rus se face vinovat de încălcarea repetată 
a Constituției. După cât se pare Elțîn are un proiect de Consti
tuție ce ar putea constitui una din temele referendumului din 
aprilie (Gh. C.)

de decretele A ci
că l re președintele
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• Ea Lupcni, organele de Po
liție au depist it-o pe Corntlia 
Zăgrcan din Hațeg, practicând 
comerț fără autorizație, căreia 
i-au aplicat o amendă de 30 000 
lei, iar marfa ncvândută, în 
loarc de 15 mii lei, a fost 
fiscatâ.

Intâlnîre Clinton 111
men scurt .Șl „de importanță" 
pe t- rmen mediu și lung. Pe 
baza unui asemenea studiu va 
fi stabilită structura organiza
torică a asociației, vor fi elabo
rate programul general și pro
gramele de lucru pe domenii. 
Nu pentru că este la modă ci 
fiindcă se justifică, programul 
general poate fi numit strategia 
asociației, dffcument de referință 
dator sa răspundă la generoasa 
idee care i_a inspirat pe orga
nizatori.

Dintr-o recentă discuție Cu dl. 
ing. Alexandru Blaj, președintele 

.. i.iției. am reținut că se are

va-
con-

din
cu

Vizita efectuată zilele trecute in SUA de ministrul de externe 
Federației Ruse, Kozîrev .și întâlnirea acestuia cu președintele 

sprijinul SUA 
au convenit 
in perioada 
care partea

al
american Bill Clinton au reafirmat încă o dată 
față de poziția lui Boris Elțîn. Cei doi interlocutori 
ca întâlnirea dintre C'linton și Elțîn să se desfășoare 
2—3 aprilie la Vancouver (Canada) în condițiile în 
rusă nu va solicita o modificare a locului stabilit• M P. .și C.P., amândoi 

Lupeni, practicând comerțul 
țigări, cu depășirea adaosului 
comercial, cu mult peste cel de
clarat, au 
ta, fapta 
țiune.

n

încr. dințat
— se- 

m.ineri- 
globală, 

vorba 
să ofere

îi motivații pentru 
d prioritate" pe ter-

c
V.

I" probleme ale 
, intr-o viziune 
JiuȚ Practic c 
un s’udiu care

a
Ion MUSTAȚA

tConlmuarf in pag a 2-a)
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• Alte 
organelor

fost trimiși in judeca- 
lor constituind infrac-

cazuri sunt pe 
de justiție.
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Doiel NEAMȚU

Apa bună de băut și nevoia de
noi capteri

S<' zic i râ cine bca

I Igiena alimentației

apă din Valea Jiuluj nu se mai flczli- 
jv-ș ? do aceste locuri. De câțiva ani buni, de când prețioasa bău
tura de izvor produce multe necazuri tuturor, proverbul este ori 
vetu.t, ori și m.,i actual. Aceasta realitate 1-u determinat pe dl. 
•enator T1BERIU VLADISL.AV să interpeleze Ministerul Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului înconjurător, lată răspunsul a_ 
ce- tui.i, de .nteres pentru toți lo< uitorii.

„Zon i superioară a bazinului 
hidrografic Jiu este o zona de
ficitarii in ce ptiveste resursele 
de apa, iar localitățile și consu- 
ni.itorii industriali din munici

pali Petroșani — incluzând toate 
centrele miniere — au un cl fi- 
cit de apă potabilă, amplificat 
de actualul regim h.rlrologic ac
centuat secetos. Această situație 
este cu atât mai gr< a, cu cât a_ 
proximativ 30 la sutu din re
sursele de apă asigii; ate în pre
zent sunt în regim n.rtural,

O comisii’ din Capitală formala 
din specialiști in igiena alimc- 
tației se afla in Valea Jiuiui, 
alertată de cazurile de trichinel- 
lozu apărute. Obiectivul contro
lului, caic se anunță sever, și 
sic bine sa fie așa, este respectarea 
normelor de igienă
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Față

fără
posibilit.it'si r- distribuirii în timp 
printr uri lac de acumulare.

Deficitul
Ii resursrlc 
caparit.it".i 
exist.-.ntr în 
gur.it

men’ionat se r 
de ipă, cât » 

stațiilor de tr 
cadrul rswn-r-i

de această situație, 
datele de care dispunem .ș 
baza studiilor elaborate la 
manda 
durilor 
pentru 
tare și 
gurarca 
populației rezultă 
priorități privind alimentarea cu 
apă în Valea Jiului:

1. Finalizarea execuției și pu
ii rea în funcțiune a lucrărilor 
pentru noile pi izc de apă Izvo
rul, St mcioara, Polatișle și a

din 
.și în 

co- 
Mmi'.terului Apelor, Pă
și Protecției Mediului 
stab.lirea zonelor defici- 
a soluțiilor pentru asi- 
alimentarii cu apă a 

următoarei

< țici .și controlul calității alimcn- ÎI
5 ................ ::!■

Ilorațiu ALEXANDRESUU 1!
W11L :i»*. a..h r.-"

Primim de la Confederația „!•’răția“

țt lelor aflate pe piață.

I 
I

(Continuare In pag a 2-a)
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Cine repară stricăciunile?
Pi unele zile călduroase, de 

primăvară, au scos la ivi ală u- 
neb. stricăciuni pe spațiile v.rzi 
amenajate și îngrijite de ani de 
zile. In plina zonă centrala în 
Petroșani au fost culcate la pă
mânt pe distanțe de zeci de 
metri gardulcțele care protejează 
spațiile' verzi în lungul bulevar
dului. în stația de autobuz „Cen
tru" și pe tron onul din fața 
Complexului „Minerul", gnrdll- 

<c'țrle au fost făcute una cu pă
mântul. Pct iodic, prin zona res-

livă iși fac de cap cete de 
ri adepți ai stilului și genu- 
„Rock" niaj dk-, noaptea du- 
ora întinderii restaur intelor. 
dem că poliția ar trebui să 

a interveni, 
piiblitc.

este: cine
Fondurile 

pentru în-

in interesul liniștii
Întrebarea tiistă 

repară stricăciunile? 
primârej abia ajung 
Reținerile care vizează curățenia 
stradală și cel mult plantările 
de flori din unele perimetre ale 
zonelor verzii (V.S.)

I
I$
I

Din păcate multe zone din Petroșani arata ca in imaginea 
de fată. Un motiv in plus pentru gospodarii orașului să-și intre 

in atribuții...
loto: Șt CIMPOI

COMUNI CAT
In conformitate cu hotărârea Conferinței 

derației .Sindicatelor Indep mdente FRAȚI Ă, 
citat guvernului rezolvarea următoarei >r revendicări: 
prețuri
ii punzfitor; 2) Desființarea fondului de 
salam ncplafonate. 3) G iraiil.irca plății .< 
nomie; 1) Negocierea salariului minim pe economie cu sindicatele: V 
5) Moderarea treji.ii prețui ilor; 6) J ,cx?llri de muncă p'iitru șo
meri; 7; Protecție sociala nulă pentru *omcri, tineri și pensionari 
(creșterea pensiilor); H) Eradii arca corupției din sistemul de stat; 
9) Eradicarea criminalității; 10) Buget corespunzător pentru să
nătate, invățământ și agricultură.

Pentru toate accslca, FRAȚI A a avansat soluții viabile, dar 
guvernul, încă o dată, a refuzat dialogul rcal-consti iu tiv. Având
iii vedere aceasta situație. Comis,a Operativa a Confederației 
Sindicatelor Independente l ltAȚIA a hotărât convocarea Consi
liului Național al Confedi rației in ședință extraordinară, mai ți, 
23 martie 1993, ora II), .și crearea Comitetului de grevă la nivel 
național.

Comitetul de greva a hotărât: informarea CJ.SI. și a sindica
telor internaționale despre declanșarea conflictului de muncă; 
declanșarea la nivel național a operațiunii de strângere a semnă
turilor membrilor do sindicat pentru greva generală prin cele 17 
frderații profesionale .și -II uniuni teritoriale ale Confederației.

In același context, Federația Sindicatelor Șoferilor din Româ
nia a hotărât convocarea Consiliului Național extraordinar al 
Federației, luni, 22 martie 1993 ora 9.

, Comunicatul este somn t .de domnul MIRON MITIIEA, în 
numele Comitetului Național de grevă al Confederației Frăția.

Naționale a G'onfc- 
Confedeiația a soli- 
...1....... 1) Raportul

— salarii la actualele .și viitoarele prețuri, un salariu co_ 
t referință la salarii — 
salariului minim pe cco-

8

In viz?tă la 
Universita tea 

I ehn.ca
Petroșani

Iii cursul zilei d ■ marți, Ia 
invitația generoasă a Uni Vei sitații 
Tehnice din l’ctroaini, lotul na
țional de rugbv ;t fost oaspetele 
acestui așezământ fie invățământ 
univei sitar 
Domnul 
Iliaș, 
Dimti 
zeului .și 
unde invalatur.i și sportul 
corp

A 
din , 
.șt i lor 
nostul. care, de zeci de ani, este 
cel mai puternic centru național 
și european la disciplina mine
rit: UnivcrsiL.il' i Tehnică Pe
troșani.

Miei'citri, naționala a părăsit 
Pctroșaniul plecând direct în 
cantonamentul de la Snagov.

și 
au

Jiului. 
Tiberm 
Nicolae 

pre-

din Valea
rector Nicolae
dl. prorector 
prezentat tradiția, 
perspectivele UTP ului,

f.ic
comun.
fost un moment memorabil 
„disputa" pașnica a rugby- 

• cu un „.adversar" necti-
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Apa
(Urmare din pag. I)

celor piivind extinderea capa- 
citaților de transport și tratare 
st apei. Susținem necesitatea a- 
locarii surei de finanțare la 
l’r lectura județului Hunedoara.
Realizarea lucrărilor respective 
va asigura eliminarea deficitu
lui de apa existent în prezent.

2. Reactivarea surselor proprii 
'ale consumatorii >r industriali, 
realizând astfel degrevarea sis
temului dc gospodărire a apelor 
de unele consumuri ce pot fi 
asigurate indepind-mt.

3. Completări a .și asigurarea

Cu gândul dincolo dc anul 2909

— Di- ce fumezi iar, tăticule?

I oto; Ștefan CIMPOI

vniiHiiiiiiii rmiiin. , n.n/tr/u.’rr rrri/rtirr/r rt.ftrrt

Exportăm „parașute" și importăm SIDA
Dacă ar. ricanii parașutează 

In Bosnia, noi o fac-’m cu același 
suci, s asupra Istanlnilulrti.

In fie<are dimineața, din zona 
Gării dc Nord, pleava autocarele 
turcești ticsite cu „’uii-.ti". Unii 
iu ‘..ir«-amlclc (bărbații) altele 
(fvin&iiv) cu I H’ineci le proprii. 
(. ij toții spre l-t inbul.

Turcii nu se omoară cu bunul 
gu t c un lucru știut. I’c scama 
ace 'ui f.ipt profită ..pe-'ii" caic 
•'elecțion ză fetiți? di or.ce con
diție. câtă vreme ar stea mai 
suportă îmbunat ițiri. Deși afa
cerea „miroase" dc la poșta, po
liției și vameșilor nu le rămâne

PROGRAMUL 
f V
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7,00 TVM. Tilomatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj
12,00 fdm serial. DIN VOIA 

DOMNULUI Episodul 11.
13,00 Descoperirea planetei.
13 30 Desene animale.
14,00 Actualii iți.
14,15 Ora dc muzică.
15 00 Prcuniversit.aiia.
15,25 TelcțcoaM.
15,50 Tragerea L/ to
16,0( Cheia succes Ji ii.
16,34' Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gongl
17.35 Pro Patria.
18.35 Dd-te, dor, până ir I nor1 

C ântece populare.
19 00 Azi în prim plan.
19.35 Desene animate.
20,00 Act'jalltăț’
20.35 Sport.
20,40 Film serial. DKA1MUL FA

MILIEI HOWARD. Episo. 
dul 61.

21,45 Comunitățile românești 
om SUA.

24,00 Actualități.
0,15 Trei din zece pentru un

»how.

bună de băut...
funcționării corecte a stațiilor 
de epurare, astfel ca să se asi
gure calitatea apei, cu deosebire 
în perioadele secetoase.

4. Aplicarea de către regia au
tonomă RENEL a măsurilor
constructive și de exploatare 
astfel ca priza de derivație 
Jicț — Lotru să funcționeze nu
mai atunci când pe râul Jieț 
debitele depășeso valoarea de 
800 l/s (condiția necesară asi
gurării sursei de apă la priza 
de pe râul Jieț .și captările din 
subteran pentru alimentarea cu 
apă a localităților Lonea, Petri- 
la. Petroșani, situate în aval de 
priza derivației energetice).

(Urmare d.n pag. I)

in vedere organizarea unei noi 
discuții deschise, de această dată 
cu o participare mai largă. Or
ganizatorii vor face apel la con», 
ducători și personalități impli

cate prin natura funcției in ac
tivități economice sau sociale. 
Se pune, bază pe sprijinul par
lamentarilor din Valea Jiului și 
din județ, ctc vor fi solicitați 
dacă timpul Ic îngăduie să par
ticipe la eforturile depuse încă 
din această etapă dc început 
când startul poate fi hotărâtor 
p intru conținutul și evoluția u- 
nor activități.

Recunoscut (și asumat) de că
tre organizatori este faptul că 
asociația se va confrunta cu 
multe dificultăți începând cu 
scepticismul am.ntit și continuând 
cu lipsa de resurse proprii. Ca 
orice organizație m patrimonială 

decât să ridice neputincioși din 
umeri.

De obicei se regăsește in auto
care fauna care până atunci mi
șuna in preajma hotelurilor din 
România, frecventate dc străini, 
Cum profesionistele se înmulțesc 
iar striiin sunt tot mai puțini, 
surplusul uă pe.afară.

Consecințele le aflăm de la 
'eiția .SIDA a Spitalului Vivtoi 
Babcș. Aproape toate persoanele 
depistam ca ropozitive in' de
cursul ultimelor luni •— .și au 
fost peste o sută — an < foi luat 
ie iri în truinătate sau au re
cunoscut că mi ivut contacte in
time cp străinii.

HORO
BERBEC — DRAGON

21 mart e — 20 aprilie)
Discuții constructive, planuri 

cu aplicabilitate in termen scurt.

JALE — ȘARPE
(21 aprilie — 20 mal)

Nu acționați cu pripeală. Aveți 
nevoie dc timp, liniște și calm.

GEMENI — CAL
(21 mai — 21 le iile)

A' < ți dc trecut un obstacol 
dificil, caip să va s..,licita la 
capacitate maximu.

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 Iulie)

Mancsrr dc culise la serviciu. 
Atenție la ce lao/ți și, mai ales, 
Ia ea spuneți I

LEU — MAIMUȚA
(23 Iulie — 22 august)

Combinații financiare (și nu 
numai) cu Săgetători.

FECIOARA — COCOȘUL
(23 august — 22 icptembrle)

Nu vă lâsați influ< nțal(ă) de 
prima impresie.

BALANȚA — CÂINELE
(23 septembrie — 22 octombrie)
Faceți față cu brio uneț încer

cai i di firile.

5. Promovarea de către Minis
terul Apelor, Pădurilor și Pro
tecției Mediuluț a unui studiu de 
fundamentare a investiției pen
tru lacul de acumulare Taia și 
programarea în lista dc investiții 
a ministerului a acestei lucrări 
începând cu anul 199-1—1995. A- 
ceastă lucrare este singura sur
să independentă care poate, pe 
de o perle, să mărească gradul 
de asigurare cu apa a populației 
în Valea Jiului (pentru perioada 
de secetă prelungită ca cea ac
tuală) și pe de altă parte, să 
alimenteze debitele pentru eli

minarea deficitelor estimate la 
nivelul anilor 2000—2005".

.și n, n-profit, va avea nevoie 
de înțelegere din partea tuturor 
celor care se simt legați de vi
itorul mineritului, sau al muni
cipiului, .și au posibilitatea să 
contribuie la împlinirea unui 
program de dezvoltare.

„Salvăm Valea Jiului" a iz
vorât din neliniștile unor cadre 
de specialitate din minerit, ne
liniști legate de un viitor plasat 
dincolo de anul 2000. Desigur, 
sunt avute in vedere și proble
mele curente ale municipiului. 

Cert este că membrii fondatori 
își asumă greul muncii de pio
nierat ale cărei roade pot fi 
ușor anulate de orientările eco
nomice ale viitorului. Munca in
să trebuie făcută cel puțin pen
tru ca generațiile următoare să 
nu privească înapoi cu mânie, 
ci să aprecieze cu un minim de 
recunoștință pionieratul fără dc 
care nu se realizează nici o marc 
împlinire socială.

în 7U la suta din cazuri, „străi
nătatea" înseamnă lstanbul. Din 
păcate, lucrurile nu se opresc 
odată cu descoperirea seropozi- 
tivilor, neexistând nici o pre
vedere legală ca să le fie oprită 
rcântoarcerca in societate, în ca
zul in care o doresc. Și dacă ar 
fi vorba numai de SIDA... Pen
tru că, este .știut, semiluna ne 
mai face cadou și „cruci".

Cum prostituția se manifestă 
după bunul său plac iar fetițele 
„reintră in circulație", fenomenul 
proliferării infecțiilor cu virusul 
HIV parc a fi scăpat de sub 
control.

Robi rt IIUMEL

SCOP
SCORPION — MISTREȚ

(23 octombrie — 2] noiembrie)

Există pericolul dc a ajunge 
la un conflict cu o persoana care 
vă era până dc curând prieten!

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
(22 noiembrie — 20 decembrie)

In viața familială există o 
perioadă dificilă. Toată lumea 
așteaptă cu sufletul la gură de
ciziile dv.

CAPRICORN — BOU
'(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Din marasmul în care vă aflați 
nu vă mai poate scoale decât lin 
prieten de nădejde.

VĂRSĂTOR — TIGRU
(19 tebiuarie — 20 mai (le)

Nu ezitați să vă exprimați pă
rerea și .sa vă cereți drepturile 
daca vi se pare că nu vi s_au 
plătit!

PEȘTI — IEPURE
(20 ianuarie — 18 februar le)

Aveți marc nevoie dc dragoste 
— nn mal faceți nazuri când 
Partenerul vă fac<3 avansuri 
tandre.

Uniunea Economică Română a 
Intrepriniărorilur particulari 

Deva — Subfiliala Petroșani>
str. Horea nr. 1, ap. 50, j

ANUNȚĂ : țg

Doriți să cunoașteți tainele ECONOMIEI DE PIAȚA?
Uniunea Economică a întreprinzătorilor Particulari 

vă stă Ia dispoziție cu un program de perfecționare de 80 
ore la un preț convenabil, plătibil in rate.

Inscrieți-vă la a V-a ediție dc pregătire :
•— contabilitate managerială ;
— finanțe — TVA
— tehnica negocierii afacerilor
— marketing — management
Contactați-nc până la 1 aprilis, la telefonul 542406.

Consiliul Local al
- comunei Pui 

județul Hunedoara
Organizează în datu dc 20 aprilie 1993, licitație pu

blica la mijloacele fixe preluate de la fostele CAP, precum 
și a unor terenuri apartinînd Consiliului local, între orele 
10—12.

Licitația se va ține la sediul Consiliului local Pui, 
unde se află afișate listele și prețurile dc începere a lici
tației care pot fi consultate zilnic.

Taxa de participare este de 5000 lei dc participant.
Pină la data de 15 aprilie 1993, ora 10, cei interesați 

vor achita 10 la sută din valoarea mijlocului fix licitat, 
drept garanție. (2021)

Societatea Comerciala 
Realcom S A Petroșani

ÎNCADREAZĂ

direct sau prin transfer, următorul personal:

— 2 cofetari-patiscri cu studii dc specialitate, pentru 

unitatea nr. 385 Simigerie Petroșani. (1999)

R A G C L
Petroșani — Aninoasa

ANUNȚĂ j

RAGCL Petroșani — Aninoasa prin personalul propriu 
a efectuat un control privind starea clădirilor în care mai 
există apartamente proprietate de st it pe care 16 admi
nistrează dar există și apartamente proprietate particula
ră cumpărate dc foștii chiriași.

Urmare acestor verificări s-a constatat că sunt ne
cesare lucrări de reparații în valoare de peste 109 milioa
ne lei.

Precizăm că majoritatea reparațiilor trebuie efectuate 
ia unele componente dc folosință comună ale clădirilor, 
cum ar fi : terase, subsoluri, fațade, ascensoare, coloane 
instalații sanitare ctc, iar costurile acestora se finanțează 
din chiriile încasate, motiv pentru care RAGCL va con
tribui numai cu cola parte cc-i revine pentru apartamen
tele unde încasează chirie.

Unitatea noastră nu va executa astfel de reparații 
până când și proprietarii do apartamente nu vor achita 
prin asociațiile de locatari dc care aparțin cota parte ce 
le revine din costul reparațiilor.

Pentru detalii, contracte, comenzi, devize, rugăm re
prezentanții asociațiilor <1e locatari să ia legătura cil uni
tatea noastră.
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CULTURA SUB LACĂT
O zj obișnuită dintr.o săptă

mână. Afară, vreme relativ în
chisă. Ce pot face oamenii Lu- 
peniului, pentru destindere, la 

orele serii? Iată subiectul raidu- 
lui-anchctă Întreprins de noi, 
miercuri, cu sprijinul Regiei Au
tonome a Huilei din Petroșani, 

ire ne_a pus la dispoziție, cu 
..mobilitate, un mijloc de trans
port rapid, fapt pentru care 
mulțumim călduros. Așadar, ora 

18,30, în Lupeni. Prima haltă, 
Clubul sindicatului minei Lu
peni. Beznă totală. La u;ă ne 
întâmpină un lacăt „cât toate 
zilele". Nu tu un loc unde să 
vizionezi un program de televi
ziune, nu tu o sală de tenis de 
masă, nu tu un .șah, nimic. Pro
babil că „activitatea" în seara 

asta se desfășoară la Palatul 
Cultural. Hui acolo. Tot beznă. 
Ditamai clădirile destinate ma
nifestărilor culturale sunt în
chise. Poate că totuși, la cinema
tograful „Cultural" găsim ceva. 
'Hal la cinematograf. Ora 19,05. 
Cinematograful închis. Citim pe 
afiș că este progremnt filmul 

scana uclga ă“. Film polițist, 
<t cțiune, spectacolele fiind de 
la orele 11, 13, 15, 17. Adică nu
mai bune pentru elevii care

BAL
în ziua de 10 aprilie, la Tca- 

ti ul dramatic „Ion D. Sârbu" va 
avea loc balul absolventului. «Ti
nerețea se va întâlni astfel cu 
muzica, dansul, voia bună, fru
musețea. Sunt anunțate premii 
importante. De asemenea sunt’ 
anunțate surprize, in juriu fiind 
invitate personalități marcante 
ale scenei românești. A confir- 
put participarea îndrăgitul actor 

vorge Mihâițâ. în probele de 
concurs dorim succes tuturor 

participanților.

Coregrafic

Concurs studențesc
Noul ansamblu dc cântece și 

dansuri al Casei de cultură a 
Studenților din Pctroșanj — nc-a 
informat domnul prof. Vasile 
ftepede, directorul acestui așe
zământ cq o bogată tradiție în 
viața spirituală a Văii Jiului va 
participa în zilele de 11—17 mai 
ta Festivalul-concurs interna
țional dc folclor ce va fi găz
duit de municipiul lași. Conti

nuând realizările anilor trectlțl, 
«ând ansamblul studenților din

AUDIO — VIDEO
■ V.« prezentam vidco-cascta
„UNFORGIVEN" (Necruțătorul), film distins cu nu mai puțin 
de 9 premii QSCAR. Din distribuție, reținem două nome, Glint 
Rastwood șl G. Hackmann. O peliculă antologică pe care v-o 

puteți procura de la standul firmei „G> t Audio video", deschis 
ia librăria nr. 33 din Petroșani.

Pentru cei care iubesc muzică, o selecție de hit.uri diteo, vă 
pune la dispoziție aceeași firmă. în fapt cMe cca dc-a clncea 

Casetă cu cele mai îndrăgite șlagăre disco, rcalizabi la Petroșani, 
In viziunea disc-jockcllor noștri.

chiulesc, de la ore, ziua nu .și 
pentru oameni, care, la această 
oră 19,05, dttpă ce și-au terminat 
treburile zilnice, ar dori, poate, 
să vizioneze un film. Unde? Ci
tim Insă, lipite pe geamul cine
matografului, alte două afișe.

• « 0 * «M»

LUPENI
« 0 0 0 «BM

ITn’il al nu știu cărui cult nco_ 
protestant, care, sub gcnc'icul 
„Dincolo de mâine", anunță că, 
(suc) au loc conferințe de nu 
știu care lunea .și joia, într-un 
scop, evident, prea puțin româ
nesc șl nu știm cât de creștinesc. 
Un al doilea afiș invită tinere
tul să practice karate-do, sport, 
zice-se, deosebit de necesar. In 
bezna care domnește prin Lupeni, 
prin toată Valea Jiului, în gene
ral, este posibil să fie necesare 
k aratele.

Traversăm drumul atrași de 
6 melodie rock care se aude 
dintr-o clădire. Este clădirea res
taurant îlui și barului „Cina". In

Teatru
PREMIERA

A fost stabilită data premierei cu pi'-șa „Veșnicie provizorie", 
debut dramatic al scriitorului Vtiliriu Biitulescu. Aceasta este 
8 aprilie. Regia spectacolului jucat de actorii Teatrului „1 D. 
Sârbu", aparține Rodlcăi Băițan.

»•••««*•***********«*•««*«
Rubrică realizată do

Jlorațiu ALEXA\DRESCU

l’< tro-ani cucerea lauri, aplauze 
binemeritate pe toate scenele 
țârii, actualul ansamblu de a 
cărui pregătire artiștii ă se ocu
pă maestrul coregraf Nicolae 

Brândușa, va prezenta pe scena 
ieșeană cântece ți «lansuri din 
zona noastră folclorică precum 
și suite din alte zone folclorice 
ale județului. Nu ne îndoim că 
prezența ansamblului va fi din 
nou, la colo mai Înalte cote ar
tistice.

săptămânii. Ea cuprinde filmul 

restaurant n-aveai loc să dai 
cu banul. Dere multă, nn mag
netofon, tineret — cât cuprinde. 
Jos, In bar, lume mal puțină, dar 
într-o avansată stare de euforic 
bahică. Un tip, ca la vreo 30 de 
ani, dansa dc unul singur. Ame
țit bine, își demonstra calitățile 
în stilul „rap cu încetinitorul". 
Un nou still Dans tematic.

Asta_l tot. Ora 19. Plecăm n- 
casă. In tot Lnpeniul, liniște. în 
lipsa unei vieți culturale reale, 
oamenii au de ales între a merge 
lntr_iina din crâșmele cnre inun
dă localitatea sau de a se con
sidera invitați al televiziunii 

române. Păi cum să nu puiască 
te mir] ce grupări religioase, 
cum să nu apară fapte antiso
ciale când cultura orașului stă 
sub lacăte? Și când te gândești 
că există personal angajat, sa- 
hirinți bine încă, unii dintre 
ei, care sunt plătiți pentru a 
organiza această viață culturală. 
Și când te mal gândești că I.u- 
pcniul are câteva zec; de mii de 
locuitori, ră este un centru ur
ban și Industrial puternic, că 
arc două licee și o tradiție deo
sebită a vieții spirituale. Trist. 
Beznă, seara, în viața culturală 
a Lupeniuiui.

„COMPACT-
Incredibil, dar adevărat! Aihl- 

apreciatul giup rock „Compact" 
concertează la Petroșani, ln ziua 
dc 30 martie. E Intr-o zi de 
marți. Iată că pentru fanii rock
ului această zi dc marți nu are 
trei ceasuri rele, ci trei ceasuri 
bune. Autorii celebrului, dc a- 
cum, album „Fata din vis" în 
frunte cu liderul lor, domnul 
Gămăiășan, nc vor Încânta din 
nou. Idcea de a_i aduce la Pe
troșani pe cci din „Compact" 
este a domnului Ion Dulămiță, 
directorul Casei de cultură din 
orașul — reședință de munici
piu. Deci marți, 30 martie, de 
in ora 19,30 rock cu „Compact". 
Profităm de ocazie șl rugăm ti
nerii care, fără îndoială vor um
ple sala de spectacole, să aibă 
gi ijă ca, depășind euforia spec
tacolului, să se gândească serios 
atunci când este vorba de a se 
manifesta, astfel încât mobilie
rul sălii Casei de cultură să nu 
aibă de suferit. S-au mal văzut 
cazuri când, după spectacole la 
I<1 de lncltante, organizatorii au 
avut mtilt dc furcă încercând să 
pună la punct dotarea sălii.

UIT IM A OUA

FILM
Cinematograful „Victoria" din 

Petroșani va deveni după data 
de 15 aprilie, un cinematograf 
dt „cinci stele". Se anunță sur
pi lzc' plăcute. Vom reveni.

SPORT -SPORT
Fotbal, divizia C

Etapă intermediară
Joi, 18 martie, s-au disputat partidele etapei a IU a după 

programare, a 11-a după disputare, încheiate cu următoarele re
zultate; Minerul Aninoasa — Victoria Cftlnn 4—1; Hoher Hațeg 
— Minerul Vulcan 2—2; Mureșul Deva — Minerul Băi băieți! 
3—0; Parângul Lonea — CTR Simeria 4—0.

HABER IIATEG — MINERUL 
VULCAN 2—2 (0—1). Joo dur, 
aprig disputat. Oaspeții au tre
cut pG lângă victorie, dar au 
reușit în final o egalitate meri
tată. Voicu a deschis scorul, Ha- 
ber a egalat după pauză, Mine
rul a Înscris din nou prin Topor, 
dar cu zece minute înainte de 
final, s-a produs egalarca, în 
urma unei faze confuze.

PARÂRGUL LONE\ — CER 
SIMERIA 4—0 (1—0). Elevii lui 
Cutuți și Sălăjan s-au impus net 
după pauză, datorită unei con
diții fizice superioare. După mai 
multe ratări, Iiăzăroiu a deschis 
scorul din colțul careului mic, 
min. 25, catapultând mingea la 
vinclu. După pauză, in interval

Etapa a XViiH
MINERUL VULCAN — ME

TALUL CR1SCIQR 5—0 (2—0). 
Joc la discreția echipei lui Petre 
Libardi, net superioară la toate 
capitolele: tehnică, tactică, or
ganizare. în prima repriza, oas
peții au reușit să stăvilească a- 
tacurile in forță ale gazdelor, 
primind doar două goluri, p.ln 
vârful TopQr, care a mai ratat 
încă o bună ocazie. După pauză, 
pregătirea fizică și-a spus cuvân
tul și Szoradi, Topor, Florca, au 
trimis fiecare mingea în poartă, 
Minerul obținând o victorie la 
pas în fața uhui adversar care 
nu a reușit să pună probleme 
unei apărări ce știe foarte bine 
să închidă culoarele spre poartă.

Lotul național 
Vad /«ului 15 

în al doilea meci dc pregătire, 
ce a avut loc pe stadionul Ști
ința, r< .mltatul dintre cele două 
tcam-uri n fost mult mai strâns, 
oferind celor peste 1000 de spec
tatori un spectacol sportiv de 
ținută.

Lotul național de juniori
— Minerul Vulcan

Profitând dc întreruperea campionatului, până la 3 nprilk% 
echipa campioana a României — Minerul Vulcan a fost Invi
tata pentru zilele de 25—2G martie ia Tg. Mureș pentru a ii par
teneră de întrecere Și pregătire a lotului național de juniori. Pre
zența popicarilor Louis Cărare Și Dorin Virgil (ambii Minerul i 
Vulcan) in selecționata țarii aduce un plus de ambiție colegilor 
seniori care, cu ani in urmă, au fost și el într-o astfel de ipostază.

Echipa țării noastre se pregătește pentru campionatul mondial 
dc Juniori ce are loc in acest an în Ungaria.

După cuin 6e știe antrenorul principal al echipei României 
este cunoscutuj tehnician foan Baiaș, actualmente secund la Mi
nerul Vulcan. ________________ t

Campionatele naționale de schi
l.u l'omna Brașov au avui loc campionatele naționale <JC JU- . 

nlori șl seniori cu o participare numeroasă, în care sportivii du» 
Vtih’ti Jiului au fost prezenți pc podium. Iată rezultatele du car<j 
s-au întors acasă; Slalom special: Mlliuț Gcrlir.le, locul 11; Boț 
Hnmonn, locul VI; Sa bău Enilto, locul XXIII; Slalom uriaș: Ml- 
luiț Gerlfnde, locul VIII; Bor Hatnona, locul XII; Sabău Eniko, lo-i 
cui XIX; Slalom sitper uriaș: Mihuț Gerlinclc, locul VII; Bor Hamo^ 
na, locul XII; Solom Momea, locui XIV; Sabău Eniko, locul XVJ, 

Senioare; Slalom uriaș: Mihuț Gcrlinde, locul IX, Bor Rdmo-, 
na tocul XV; Șoiom Monica, locul XVH; Sabrtu Eniko, locui XX?. 

Seniori, Slalom: Parate Nicolae, locul HI; Filip Florin, kxlul 
IV. Superglgont: l’odaru Vili, locul Xl; Filip Florm, locui XXIII; 
Barate Nicolae, locul XXVI; Sloica Bogdan, locul XXVH1. Slflldm 
uriaș: l’odaru Vili, locui XV; Fliip Florin, lapul XVHI; ptirafo 
Nicolae, locul XXIV; Stoica Bogditp, locul XXVII. Slalom leit»; 
PoiEiru DcJia locul IV; Subău Eniko, locul VII; Șoium 
locul X,

Lotul sportivilor pctroșuncnl a fost condus de dl. eoni. unîv. 
GlicnrghC Irlmlc.

Rubrică roalizafă dc 
Dorcl NEAMȚU

de 10 minute 70—80, gazdele 
s_ iu desprins in căști; uto re pri'nt 
Nichimlș. min. 70, Lăzăreiu, min, 
71, Frimu, min. 80. g

MINERUL ANINOASA — 
VICTORIA ’90 CĂLAN 4—1 
(2—I). Oaspeții aU deschis sco
rul, min. 12, ptin Ctirzcr, dar 
au fost repede egalați prin go
lul minerit ele Fatu din II metrf, 
după care gazdele mai înscriu 
o d ită prin incisivul Ghircd.

După pauză Itit ’sc ri p,Ter adutf 
avantaj prin punctele înscrise
în min. 78 și 84, pecetluind e 
victorie la scor in fața unui par
tener valoros. S-an rem irent în 
mod special Farkitș Adrian, Ho
țesc, Ghifu. Ungur. La Juniori, 
2—1 pentru ' Minerul. Au înscrie 
Bulancea și Petrescu. , J 1

MINERUL TELIUC — PA
RÂNGUL LONEA 0—2 (0—i). 
A treia victorie consecutiva ■ 
Parângului, care nu vrii sa i 
părăsească înălțimile clasamen
tului. Cu o pregătire lizică Ja 
nivelul diviziilor superioare, e- 
levii antrenorilor Constantin Că
luți și Cornel Sălăjan și-au de-, < 
pășit adversarul, alai in primai j 
repriză cât și în a doua, nclă- . 
sându-i șansa, nici măcar unui 
meci egal, pe care și l-ar fi do
rit cu prisosință. d

Primul gol a fost marcat do 
Movilă la o acțiune colectivă, 
iar cel de-al doilea a fost în- 1 
scris dc Frimu, pe contraatae. 
Partida s-a bucurat de un bun 
arbitraj. ’tfl I

—Selecționata 
— O [10 — 3J

Punct', le au fost înscrise de 
Brânza — eseu —, Ivanciuc — 
eseu, lovitură de pedeapsă șl 
transformare, pentru LOlttl na
țional, iar pentru Selecționata 
Va ii Jiului dc Drăghidi, din 
două lovituri dc pedeapsă.



4 PUBLICITATE Vineri, 26 martie 1993

ANIVERSARI |

CU OCAZiA zilei de naștere, 
Andreiu, ii’.ainj și Iosif ureaza 
dragului lor Samu 1 Bucii, multă 
sănătate, fericire și „La mulți 
ani!" (2019)

CU OCAZIA împlinirii vârstei 
de 19 ani, pentru Ion Alin Mi
cuța, multe împliniri, sănătate 
și un călduros „La mulți ani!“ 
Cu toată dragostea, mama și tuta. 
(2025)

LA ÎMPLINIREA frumoasei 
vârste de 19 ani, dorim scumpei 
noastre Maria Dorobanțu, toate 
florile însoțite de dragostea 
noastră și un călduros „La mulți 
ani!“ Mami și tati. (2034)

AI RĂSĂRIT ca un ghiocel 
in pragul primăverii, aducând 
în sufletele noastre numai bu
curii. Acum, când împlinești un 
anișor, dragă Bende Estera La- 
vinia „La mulți ani!u, multă să
nătate și fericire îți doresc ma
mi, tati. nașii și bunicii. (2045)

PENTRU Dcak Francisc din 
Vulcan, la implinirea frumoasei 
vârste de 45 ani și 20 ani de 
căsnicie, îi urăm multă sănătate 
și un călduros „La mulți ani!“ 
Soția Olga, fiica Eniko, fiul Ro- 
bert. (2042)

TATA, mama, surioara și bu
nicii urează lui Răzvan Alstani 
multă sănătate, succes la .școală 
și „La mulți anil“ (2049)

VÂNZĂRI

VÂND garsonieră în Lupeni, 
(zona Pieței). Telefon C'raiova 
138392, intre orele 8—16. (S.C. 

Almata). (1949)
VÂND urgent mobilă bar. Te

lefon 515135, după ora 16. (1975)
VÂND două vaci tinere, cu 

lapte, gestante. Vulcan, str. Morii, 
nr. 54. (1968)

VÂND componente caroserie 
și piese Skoda MB 1000. Relații 
ia termocentrala Paroșeni, te
lefon 560700 sau după ora 16 la 
telefon 541206. (2009)

VÂND Dacia 1300. Telefon 
541 130, după ora 16. (1932)

VÂND mașină de tricotat Sin- 
ger cu programare automată a 
distribuției materialului. Tele

fon 545025. după ora 18. (1976)
VÂND apartament 2 camere, 

central, Vulcan, telefon 570065. 
(1982)

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

VÂND apartament 2 camere, 
Vulcan, str. Tr.iian, bloc 9/9. 

după ora 18. (2011)
VÂND medicamentele Tyreo- 

tom — tratarea glandei tiroide. 
Ke'.azon (tablete), Rheopșrin (fio
le) — tratarea reumatismului; 
Histodil — tratarea ulceiulai. 
Preț foarte avantajos. Telefon 

570510.
VÂND video playcr Funai. si

gilat, telecomandă, preț estima
tiv 140 000, telefon 513831. (2035)

VÂND video Panasonic, preț 
150 000, televizor color 110 000 și 
Mercerie- Diesel. Prețuri negocia
bile. troșani, Gli. Barițiu, 
22 telefon 543826. (2038)

VÂND televizor color RFG, 
funcționare ireproșabilă. 95000 
lei, telefon 514705. (2013)

VÂND microbuz Volkswagen 
trnnspoi Ier, fabricație 1990, te
lefon 512878; 514299. (2011)

VANI) video rccord'-r Sharp, 
ab.olut nou, preț convenabil. 
Relații: telefon 3 15530. (2011)

VÂND televizor color sport 
Orion. nou, diagonala 33 cm, 
180 000 lei sau 100 mărci. Tele
fon 513376, între orele 13—20. 
(2053)

VÂND n-morcu rle : operită 
(7 toue) și fotoliu pat. Telefon 
543125. (2057)

VANI) motoretă Mobra. Tele
fon 515318, între orele 16 —19 
(2060)

VÂND apartament 3 camere 
Petroșani, central. Telefon 145, 
Aninoasa, orele 17—1Q. (2059)

VÂND apartament 2 camere, 
mobilat pentru studenți sau fa
milie tânăra, Petroșani, zona 
Automoto, preț avantajos, nego
ciabil. Informații, telefon 544771 
sau Aviatorilor, 30/1, după ora 
18. (2063)

diverse

PATRONI! Panoul de afișaj 
și reclamă computerizat PA—02, 
vă aduce clienți mai mulți! Nu 
ezitați! Sunați, azi, la 550805 
(după amiază). (2062)

FIRMA particulară efectuează 
transport mărfuri cu autocamion
8 tone, convenabil, 100 lei/km, 

telefon 570386, între orele 8—20. 
(1958)

DISCOTECA studențească vă 
așteaptă în fiecare sâmbătă și 
duminică începând cu orele 18. 
Prețul biletelor — 100 lei. (2050)

OFERTE DE SERVICIU

ț SOCIETATEA Corner-» 
( cialâ ARuO-ALPINA SRlJ 

Petroșani prestează ser-i 
vicii de scărmănat și dă-' 

i răcit lână spălată. Lângă? 
i EM Dâlja (Școala de caii-? 
i' ficare). (2036) )

I SO „MONT1S“ COM SRI.| 
i Lupeni angajează două os-i 
’ pătare pentru Restaurantul’ 
ț Montana din Bărbăteni. Re-ț 
( lății, la sediu. (1957) ț

închirieri

CAUT, în vederea închirierii, 
garsonieră sau apartament ne 
(mobilat) în Petroșani, exclus 
Aeroport. Telefon 543474, fami
lia Dura. (1961)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere 
Petroșani cu similar Dorohoi. 
Telefon 542264, între orele 16—21. 
(2031)

PIERDERI
PIERDUT carnet student și 

legitimație bibliotecă periodice pe 
numele Bănete Huța Laurențiu, 
eliberate de UT Petroșani. Le 
declar nule. (2028)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Drobotă Gheorghe, 
eliberat de RAGCL Vulcan. 11 
declar nul. (2037)

PIERDUT diplomă absolvire 10 
clase, pe numele Lingurar Bu
jor, eliberată de Școala generală 
Hotar. O declar nulă. (2064)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Simko Nicolac 
Gabriel, eliberată de EM Live- 
zeni. O declar nulă. (2046)

DECES!

COLEGII de la EM l)ălja împărtășesc durerej d-nei ing. 
Cărare Margheti in încercarea grea suferită prin pierderea iubi
tului său tată

ing. TOMA ION
și transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. (2052)

COMEMORĂRI

IN 28 MARTIE se împlinesc 
6 ani de când fiica noastră dragă 

MARLOGEANU MARCELA 
MARCHIȘ 

ne_a părăsit fură voia ei, cu du
rere după anii ei frumoși, după 
noi toți, după soțul ei, a lăsat 
o lacrimă să curgă din ochii ei 
frumo7i și un zâmbet trist. Ce 
crudă a fost soarta cu ca, cu noi!

Cu 6 ani în urmă te vegheam 
in spital, speram... credeam... 
asHAzi mă aflu eu, privesc spre 
u,a, închid ochii și amare la
crimi curg. Dc ce? Dc ce, Doam
ne mi-ai luat-o? Am iubit_o
a>a de mult, avea doar 28 dc ani, era bună și frumoasă. Știi 
Mărci, că multă lume va plânge tinerețea ta pierdută și amarul 
nostru. Ce amintiri dureroase ne-ai lasat la bătrânețe, fetița mea 
dragă. Lili mama și tata.

Parastasul va avea loc duminica, 28 martie, la Biserica Or
todoxă Lunea. (2019)

E LUNA martie, luna mărțișorului, luna în care tc-ai născut 
și luna in care ci plecat pe veci, la 28 dc primăveri. Aveam atâ
tea vise, planuri, împreuna! Toate s-au risipit urlată cu pierderea 
ta, draga mea surioara

MAIIC1
Lacrimi amare și grele p< veci ne-ai lăsat. Sora ta Gim, 

Ilincu și Horea. (201!)).
NOI, FRAȚII tăi, gemenii Liviu și Claudiu peste tot te purtam 

in suflet, cu regrete. Cât de frumoasă trai intri- nu-. <|r>i' (’r mân
dri eram de tine! Amar te plângem,

' MARCELA
dragă! (2019)
EU, FRATELE tău cel mai mic iți simt lipsa 

bine ne înțelegeam! Cui dc mult ne iubeam! De ce 
MĂRCI

mult. Cât ele

s au întâmplat astea? Dv cc surioara mea draga? Te plânge 
cu durere CiHinuș. (2019)_______________________

6 ANI DE DUREÎ’.E, de dor! Sa știi, scumpa me,i soție 
MĂRCI

că te plâng și te voi plânge mereu Cil amar, Liviu! (2019)
NC I, CUMNA Î t LE talc, draga

MARCELA
împreună cu nepoții regretă că n-au avut bucuria i.ă m cu

noască, dar te știu din povestirile noastre, cât de frumoasa, bună 
șl fericită eraj intre no,. Silvia, Mărci, Ana, Marcela, Adi și Ani 
cu Cătălin. (2019)

REDACȚIA Si ADMINISTRAȚIA 267»
Petroșani itr. Nlcolao R&tcesca or. 2 

Telefoane: 541662 (directer-redactor șef); 
545972 (director executlv-adminlstratlv 
difuzare). 541662, 512464 (seci»),
lac 093/515972

TIPARUL: Tipografia Petroșani str 
Hlcolae Bălcescn nr. 2. Telefon 141365.

FAMILIILE Moldovan Ioan și Maria părinți, soțul Buneii.* 
Lucian Dan și fiul Ionuț anunță, cu aceeași durere, că s-a scur- 
un an, de la dureroasa despărțire de ceea ce ne-a fost atât d 
dragă, unica noastră fiică, mamă și soție

BANCILA MARIA (MORICO)
Ne-ai părăsit când aveam mai mare nevoie de tine, sufl- l 

drag și curat. Cât ai trăit te-am iubit și cât vom trăi te vom 
plânge.

Mama, tata, soțul și copilul tău drag.
PARASTASUL se va ține sâmbătă, 27.03. 1993, ora 13, in 

cimitirul din Iscroni. (2058)

SE ÎMPLINEȘTE un an de când ne-a părăsit pentru totdea
una buna noastră colegă

BANCILA MARIA (MORICO)
Amintirea ei va rămâne veșnică în inimile noastre. Colegii 

de la Financiar și Stația de calcul, EM Livezeni.

S-AU SCURS 2 primăveri de când a trecut pragul veșniciei 
ZERKULA LADISLAU

Ne vine greu să scurmăm suferința din suflete, dar o șoaptă .. 
pe care numai Dumnezeu o știe. Odihnească-se în pace! o spun 
soția Lena și fiica Nuți. (2051).

CÂND 1N urmă cu doi ani inima lalelelor a început să bata, 
in același timp o altă inimă, a lui

ZERKULA LADISLAU
a încetat. De atunci și veșnic fiul Petru, nora Ilcli și nepoțica 
Ildika vor rămâne cu o durere în suflet. (2051)

SOȚIA Didina, fiica Aurica, ginerele Ion, nepoții, surorile 
Maria, Ana și Ileana, frații și cumnatele amintesc că a trecut un , 
an de când i-a părăsit pentru totdeauna

SAPINȚAN VASILE
Nu-1 vom uita niciodată. (2055)________________________
S-AU SCURS 2 ani de când scumpa noastră soție, mama, ‘ 

bunică .și nașă
SACALUȘ ANUȚA 

nc-a părăsit pentru totdeauna. Nu o vor uita niciodată soțul 
Petru, fiul Nicu.șor, nora Mariana, nepoata Monica și finii Eugen, I 
Geta, Ramona și Adrian. (2054) |

Societatea Comercială 
Realcom SA Petroșani

vinde prin licitație publică, mijloace fixe cu și fără durata 
normată de funcționare expirată. Lista cu aceste mijloace 
fixe se poate consulta la sediul societății din strada 1 De
cembrie 1918 nr. 90, Petroșani.

Licitațiile vor avea loc in fiecare miercuri incepind 
cu 31 martie 1993, orele 10, la sediul societății pină 1;h 

epuizarea listei. (2032)

S.C. DANIMPEX SRL PETROȘANI9
str. Independenței (cartier Aeroport)

vinde en gros
— dulciuri
— răcoritoare
— țigări
— băuturi alcoolice
— cornete înghețată
— prafuri înghețată
— produse alimentare
— Coca-Cola dc 1,5 1 — 530 lei (202 I)

Societatea Comercială 
„Unio” SA Satu Mare

Reprezentanța Petroșani

ANGAJEAZA

— 5 lăcătuși mecanici ;
— 1 sudor clcctric-autogcn ;
— I struiigar-frcz.or (de preferință cu liceul industrial);

Informații zilnic la sediul reprezentanței din str. Sa- , 
turn nr. 8 Petroșani, sau la telefon 515913 sau 513810.

Cotidianul de opinii șl Infoi muțit .ZORI NOI" apar* tub egld-r 
SOCIETĂȚII COMERCIALII .ZORI NOI" SA.

înregistrați la Registrul Comei țolul tub nr
J 20/621/1991
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Director : MIRCEA BUJORESCU
Director eseculiv i Ing. Alexandra BOGDAN

M.itciiulelo nccoin indult f> 
nepubllcato na t« restituia. Ret. 
ponsabilitatca morală și Juiidi. a 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse In articole tpuițlo, tu 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU :

Secretar de redacție 
Gheorghe CTIIRVASA

Responsabil de numit 
Paul NICULESCU 

Corectura
Emilia ACIIIREI 

Viorica FIRȚULKSCU


