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Marginalii la vizita domnului 
Nicolae Văcăroiu 

în Județui Hunedoara
A fost necesară aceasta vizită 

a primului ministru al Româ
niei in Valea Jiului și in județul 
Hunedoara? Și a fost utilă? Răs
punsul la amândouă întrebările 
este „DA". Turneul primului mi
nistru a fost necesar și bineve
nit. Fair_play-ul domnului Ni
colae Văcăroiu i-a obligat pe 
interlocutorii săi, de la director 
general la lider de sindicat, de 
la specialist in industrie la co
mentator de presă să adopte a- 
cecași atitudine. Adică să spună 
lucrurilor pe nume. Și aceste 
lucruri care ne frământă mai 
mult sau mai puțin pe fiecare 
s-au spus. Toți cei care au par
ticipat la discuțiile de la Petro
șani și Hunedoara, au vorbit li
ber și la obiect. Nimeni nu a 
▼enit cu cuvântări scrise și cu 
lozincării. Nu s-a încercat mis
tificarea adevâru’ui, existând o 
transparență totală a discuțiilor 
purtate de echipa guvernamen
tală, condusă de liderul ei, dom
nul Nicolae Văcăroiu, cu gaz
dele. Au făcut excepție unii 
parlamentari, care, nu s-au pu
tut dezbăra de bombasticismele

U cronică rutieră a lunii martie
■ Ce trebuie să știm referitor la inspecția tehnică a autovehiculelor

In perioada scursă de ia ‘în
ceputul acestui an, agenții de 
circulație au reținut, in vederea 
suspendării, 135 permise de con
ducere. 90 la sala dintre acestea 
au tost reținute deoarece pose
sorii loc. au fost depistați, la vo
lan, sub .influența băuturii >r al
coolice. Că in majoritatea cuzu- 
riloi permisele rămân Ia polițiști 
tocmai din cauză că unii condu- 
că’ori auto înverzesc fiola o do
vedește situația din luna mai tic: 
35 din cele 37 de permise sus
pendate aparțin unor persoane 
care nu s-au abținut de a se 
urca la volan după ce au gustat 
ceva.

Tot de i i Biroul circulație al 
Poliției municipiului Petroșani 

ce le deapănă zi de zi mai ales 
când se filmează — or acum TV-ul 
era în sală — la tribunele sălilor 
din Dealul Mitropoliei și „Om- 
nia“. Meteahnă veche. Dacă pri
mul ministru și ceilalți miniștri 
„au fost la obiect", la fel și spe
cialiștii, parlamentarii — unii 

dintre ei — au „bătut apa-n 
piuă". Semn că executivul este 
cu picioarele mult mai pe pă
mânt decât legislativul. (Proba
bil pentru că Dealul Mitiopolici 
este mai aproape de cer, de 
paradis, decât Palatul Victoria).

Revenim însă la vizită. Obiec
tivele cu care domnul Nicolae 
Văcăroiu și ceilalți membri ai 
guvernului au venit la Petro
șani și Hunedoara au fost spuse 
răspicat, în cursul ședințelor, 
chiar de către primul ministru. 
Pe masa Guvernului se află o 
serie de proiecte. Se ridică multe 
întrebări. La aceste întrebări se 
caută răspunsuri de cătrP liderii 
executivului, direct la cea mai 
autorizată sursă, specialiștii. Pe 
de altă parte au fost emise an
terior o serie de hotărâri de Gu
vern care, s-au aplicat parțial,

am aflat și despre alte situații 
din traficul ruLer al acestei luni, 
lată-le in oiuinea derulării. • 
In noaptea de 12 spre 13 martie, 
Militaru Viorel a ieșit să se 
plimbe cu autoturismul 2 11D
307, pr.n ca’ tierul Aeroport. 1 
se făt usc poftă de asta mai ales 
că, in prealabil, îngurgitase ceva 
alcoolic. Poate că totul se ter
mina cu bme dacă n-avea ne
șansa să intie într-un stâlp. 
Nici asta n-ar fi fost cine .știe 
ce, deoarece o aripă, o mască se 
mai găsesc. Ghinionul c că auto
mobilistul nu avea permis de 
conducere. Chestie gravă pentru 
care i s-a intocnut dosar penal 
• Oricine poate să-și cumpere 
o motocicletă rusească. De pe 

la nivelele de bază. înțelegem 
deci că de la București la Pe
troșani și Hunedoara, distanța 
este mult mai mare decât pare. 
Șl aceasta numai în detrimentul 
nostru. De altfel aceeași idee a 
subliniat-o domnul Benoni Cos- 
tinaș, directorul general ăl Re
giei Autonome a Huilei din Pe
troșani, când, atacând „dur" de
partamentul minelor, a demon
strat că la acest nivel interme
diar între guvern, ministrul in
dustriilor și mineritul propriu- 
zis, nu se face altceva decât se 
întoarce o hârtie când pe față, 
când pe dos. Mai mult se încur
că lucrurile. Un alt obiectiv al 
vizitei, subliniat tot de domnul 
prim-ministru: „Trebuie să pu
nem disciplină în țară. Să re
parăm ceea ce am stricat în ul
timii trei ani". De acord, dom
nule prim ministru cu acest țel. 
Și oamenii care știu ce-1 munca 
vor tot asta. Dar cu ce resurse 
financiare și materiale? Și mai 
cu seamă pe baza cărui act le-

Ilorațiu ALEXANDRESC’U
(Continuare in pag. ■ i.a)

piață orj de la magazin. Una 
este insă s-o cumperi și alta e 
să te sui [ie ea .și să-i dai bice. 
Mai înainte de asta trebuie s-o 
înmatriculezi și, evident, să deții 
permis de conducere corespun
zător categoriei respective. Peste 
asemenea amănunte au trecut cu 
foarte mare ușurință Silaghi Ga- 
vril și Lakatas Tiberiu, ambii 
din Petroșani. In l.j martie, la 
ore diferite, cei doi au fost de
pistați, pe strada Aviatorilor, în 
timp ce încercau caii putcrP ai 
motocicletelor. Legea circulației 
sancționează sever astfel de a- 
bateri. Urmarea: întocmirea a 
două dosare penale. • I.a ora

Gheorghc OLTEANU

(Continuare in pag a 2-a)

Domnul prim-miiiistru declara:
„Subvențiile vor dăinui cât va dăinui și cărbunele.

Problema este nivelul lor. Pentru exploatare, după noi, 
acoperim prin ceea ce intenționăm să alocăm, necesarul 
în proporție de 100 la sută. Nu reușim să acoperim ne
cesitățile la capitolul resurse financiare pentru menținerea 
capacităților de producție. Lipsesc, cu alte cuvinte, surse
le de investiții. In minerit am alocat circa 31 de miliarde, 
din care în Valea Jiului, peste II, față de 22 miliarde 
cât ar trebui in Vale. E mult, c puțin?. Suntem în perioa
dă de trecere. Cu toții vrem să modernizăm, să facem... 
La locuințe, prin actualul buget, nu am dat nici măcar un 
leu. Mineritul rămâne primordial. Necesarul de huilă va 
crește în România. Concomitent cu discutarea problemei 
resurselor financiare pentru investiții este necesar ca la 
nivelul Regiei, consiliul de administrație și sindicatele să 
adopte împreună propriul program de restructurare, pe o 
durată de 5—6 ani. Soluția, privatizarea. Continuarea des
prinderii activităților care nu țin de activitatea de bază 
prin înființarea unor societăți comerciale carc să le preia. 
Scos totul și lăsată numai activitatea de bază".

Sâ sperăm că octală cu vizita primului minisli u, se va rezolva 
in Valea Jiului și problema construcțiilor de locuințe, incepuio 
și nefinisaie.

Eițîn a supraviețuit luptelor politice
Cu Indenin’ii i creștinești la 

înțelepciune, deoarece cunoa7te 
pericolele unui război civil, Pa
triarhul de la Moscova a spus 
și soluția de stingere a acestui 
conilict politic: alegeri parla- 
m<ht-.irc și prezidențiale.

Mai vechiul conflict dintre 
Ruslan Il.isbulatov și Boris El- 
țm a determinat luări de poziție 
mal pripite, cum au fost decla
rațiile Statelor Unite, Marii Bri
tanii. Germaniei sau Franței, ori 
m ii prudente ,cum s_au petre
cut lucrurile la noi, exprimun- 
du-se încrederea în forțele de
mocrației.

Care sunt aceste forțe dcino- 
ci atice din Rusia? A -afirma câ 
tlțin este campionul democrației 
este imprudent întrucât ideea 
conducerii prezidențiale aduce a 
dictatură. Este și un anume dis
preț pentru mulți sprijinitori ai 

democrației. Nu numai pentru 
japonezi împăratul este un sim
bol al unității, dar și pentru eu
ropeni și americani președintele 

este persoana care dă echilibru 
în orice țară. Separația c< lor 
trei puteri este o dimensiune a 
democrației.

Faptul că Statele Unite prin 
președintele Bdl Clinlon ii spri
jină pe Eițîn nu spune mare 
lucru, deoarece declarațiile, la 
urma urmei, nu sunt bătute in 
cuie. Chiar dacă Eltin a ieșit 
victorios. Există teama de poten
țialul militar al Rusiei, de aceea 
este ținut Elțin in brațe.

Deci care sunt forțele demo
cratice din Rusia? La al l.X-lca 
Congres al deputaților poporului 
era nevoie de două treimi din 
voturi pentru demiterea lui El_ 
țin. Dar nici el nu s-a lăsat 
convins prea ușor, adică să re
nunțe la visul îndelung ascuns. 
Și Ruslan IJasbulatov are par
tizani în armată și Eițin arc. lată 
că teama a decis.

Știn Patriarhul ce știa... Eițîn 
a ieșit cu bine din asprele dis
pute cu congresmenii.

Tiberiu SI’ATARU
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La repartizarea locuințelor în orașul Petrii a

„Nii s-a stabilit încă un criteriu44
Cuvintele dm titlu aparțin 

domnului Răducu Bordei.mu, v.- 
cepriniarul oralului Petrila, (are 
(onlirina, astiel, anumite bănuieli. 
Vă întrebați desigur, cum de e 
posibil. lata câ el

L.i Petrila ca mai peste tot, 
exista o comisie care se ocupa 
cu problema locuințelor, comisie 
din care tac parte: vic< primarul, 
secretarul primăriei, responsabi
la cu apartamentele dm cadrul 
biroului urbanism și șefa birou
lui contracte de la RAGCL. Pă
rerea domnului Bordelanu este 
că apartamentele ar trebui să 
se dea cetățenilor orașului și nu 
pe undați. Cine n-ar fi de acord?

Joi (18 martie), consiliul local 
al orașului Petrila s-a întrunit 
in ședință publică. Dl. Gheorghc 
Popa, care a condus ședința, a 
solicitat schimbarea ordinii de 
zi, mai corect spus, trecerea pe

primul loc a punctului „diverse", 
caic includea, intre altele, pro
blema locuințelor. în sala se 
aflau doar 2 membij ai comisiei 
de specialitate p iceprimarul și 
secretarul primăriei, Jn calitate 
de consilieri). 8-a aprobat. Dl. 
Popa a dat citire listei. Cele 20 
de apartamente disponibile ci au 
repartizate, conform criteriului 
din titlu, PE UNITĂȚI. Consi
liul a adoptat o hotărâre, prin 
care primeau: EM Lunea — 6
apartamente, primăria — 5, po
liția — 2, școala — 2, spitalul — 
1 (plus 1), UFET-til — 2 (minus 
1), RASCL_ul — 1 și „alte uni
tăți" — 1...

Știu că e imposibil să-i mul
țumești pe toți și, mai ales, că, 
procedând arbitrar, poți să_i ne
mulțumești pe toți. Dacă exista 
o comisie încărcinată cu rezol
varea acestui probleme, cine a 

dispus sa se trc.ica peste comi
sie?

Dl. Popa dorea un ap.u lament 
pentru fiul sau. I.- i obținut In 
hotărârea consiliului figurează la 
„alte unități", mai precis, uni
tăți carc i7i desfășoară activitatea 
pe teritoriul ora.ului Petrila, dar 
nu au sediu. Ncfiind stabilit un 
criteriu, orice criteriu devenea 
valabil, in funcție de conjunc
tură. Probabil că ai< i i s-a spus 
„oameni suntem"...

Am vrut să aflu câte ceixri 
au ramas nesoluționate la EM 
Lunea. Domnul Florin Nițcscu, 
lider sindical, mi-a pus in brațe 
2 kg de dosare: „Ma deranjează 
criteriul după carc s-a făcut re-

Șlefan CIMPOI

(Conlinuaro in pag. • 2-a)
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Marginalii la vizita 
d-lui Nicolae Văcăroiu (Urmare din pag I)

în județul
(Vi mare din pag. I)

gislativ? Nu întâmplător domnul 
Dumitru l’oposcu, ministrul in
dustriilor spunea, mai in glumă, 
mai in serios c.. legile sunt im- 
perfecte .și trebuie „amendate". 
In alt sens al cuv itiiliii, par
lamentarii care le-au tot sucit, 
nu pot li și ei imendați? „Să 
eradicăm corupția". — a cerut 
primul ministru. Năravul din 
lire... la fel de greu, spun- m 
noi. Prea au dat unii de „miere", 
domnule prim ministru! Oricum, 
guvernul condus de domnul 
Nicolae Văcăroiu. și-a propus ca 
strategie Pe termen lung. relan
sarea economiei românești și, pe 
La/a producției rc.de, o tot atât 
de reală protecție sex iakl. Con
sultarea liberă de prejudecăți cu 
sofciali.tii din minerit i side

rurgie clovede,‘.e că executivul 
este cu totul altbd orientat față 
de cele două guverne anterioare, 
îndeosebi față de guvernul R:- 
man. punând accent pe indus
tria națion dă, mai puțin pe 
c: dite pentru consum. Chijr 
dacă sc vor lua credite in con
tinuare, ele vor fi foh ite pen
tru dezvoltare, recapitalizarea 
societăților comerciale, rctehno- 
Joi’izare ți sprijinire a ngentlor 
economici autohtoni, inclusiv pe 
piața externă. Așa trebuie înțe
leagă vizita echipei g'ivcrnamen- 
tale restrânse in bazinul ligni
tului din G >r), la noi. In Im inul 
huilei, la producătorii d avioane 
de la Craiovn, la sicb riirr tii 
din Iluned-.ira și Cal in sau la 
fo-,: le uzine „lnd ’pcndznța- din 
Sibiu.

i’w.v.’/r////r/z/.w//zz/w/////////z

BCR IA PENI 

Succesul unei<«< 
debutante

In urmă mi circa 10 luni scriam 
di pre maugu urea un Cili de
» B.C.K. la 1. î, ni. D itunci,
t,n.rul a trecu, -i . tiv vi a- 
c.’.u i B.mci a luat > ... ..
As uzi, filiala desen —t. ml mai 
puțin de 250 de a.'<>n’,l Ci>>n .- 
mu i. in pca m.ij .nur parte 
*oci'.-.u,i comerciale i'u ■ <pital 
ptiv.it de pe raza Iu- • ’h-iților 
■ lin vestul Văii Jiu.ni V’>J« .ir» 
I, peni, Uricani.

buce, ,.ul se datorc.i'.i prompti
tudinii și operativ îl. ■ a <u caic 
pvnon.dul efectuează intr-aga 
g im.i de operațiuni. Totodată, 

Hftnca a devenit cunOKUtu prin 
rapiditatea cu care se rezolvă 
acordarea de credite. T..1 ora 
a tualu nu mai puțin de 100 mi
lo ane lei sunt angajați in cre
dite pe termen mi lin și lung, 
acordate agenților economici-

Do curând. Vt In cadrul a* 
ce-.t- i bănci s-a deschis și o 
casă de • ihiinb valutar. De ase- 
ir nea. banca prestează întreaga 
g.T i dg operațiuni bancare, in 
val d i.

liberia VIN IAN
IMT IM

„Nu s-tt sjabilit
(Urmare din pag. Ij

pactizarea. Inițial UFEl-uJ a 
primit două apartamente, apoi 
unul a fost deturnat către spital 
argum''ntându_se cu numărul de 
angajați, criteriu car* n-a mal 
funcționat când a fost vorba do 
EM Lonea. Noi avem 50 dc oa- 
m ni cu pestg J copii care stau 
cu părinții, la cămin sau în gar
soniere. Nu zic r.'i n-au și alții 
probleme, dar să btabillm de 

comun acord un criteriu de 
prioritate ț] nu vor mat ff rlis- 
'uțti. Ihtrerca trx.i, personală, 
este că, Joi, apartrunentcle n-.au

Hunedoara
Toate aceste obiective ale in

dustriei naționule au fost vizi
tate în recentul turneu guverna
mental și dovedesc reorientarea 
executivului spre industria na
țională. Un alt obiectiv al tur
neului, problemele sociale din 
zonele vizitate. Dificile. Peste 
tot, cerințe mari. Domnul Văcă
roiu nu a promis prea multe. 
Peste tot a fost amenințat cu 
contlicte de muncă. Calmul, pro
verbial deja, al domniei sale a 
domolit unele spirite mai în
cinge in discuții. Preferăm ca 
domni i sa să nu promită, ci să 
facă. Mai exact, să promoveze 
acele măsuri guvernamentale ca
re să dea voie oamenilor sâ-.și 
rezolve cu mâna lor ceea ce au 
nevoie. (Un exemplu, situația a- 
parlamcntelor neterminate din 
Valsa Jiului, peste 800, care pot 
fi terminate cu re .urse locale 
și date oamenilor, în condițiile 
in care, de la buget, pentru lo
cuințe in acest an nu s-a alocat 
nici un leu).

Programul guvernului Nicolae 
Văcăroiu este unul de principii. 
Unul strategic. Aplicarea lui insă 
și mai ales eficiența le vom ju
deca prin prisma calității pro
prii i noastre vieți. Până una alta, 
să avem încredere. Poate acum, 
la al treilea guvern post-rcvolu- 
ționar. se vor fi găsit o.im< nii 
potriviți la locurile potrivite. 
Cine știe? „Toamna se numără 
bobocii". Și suntem de-abia in 
martie iar bugetul pentru acest 
an nu c-.tc nici nuîcar aprobat, 
de Parlament. Cc fe| de refor
mă o fi asta? Fără să știi c<{ 
bjni ai, lotul nU-i decât vorbă.

w//zzzzzrzzzz.vzzz/zzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/wzw ’zzzzzzzzzwz«iw!«'zz1 WZZZZ.VZZZZXZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ.

îiiundatii
Plud >1 lupuvița care .tu căzut 

din abund.nț.i in ultimele zile 
..ii provocat inundații. Canalul 
ue gardă, care capteaza apele 
de la Umil i de F a cartieru
lui Aer .port din Petroșani și-a 
schimbat albia. Un puhoi ele 
apă galbenă și plina de mur
dării a străbătut timp de mii 
bine ,l? 2.J de orc o p.ir'.e a 
străzii „Independenței* ' și bule
vardul principal până In -șer
părie. Apa s-a adunat in bălți,

Sct i -ori flc Iu cititori

Nu e drept!
In data dc 1 martie 1993, după terminarea șutului la E.M Lo_ 

n .1. am Jilvc.it la mama mea la Cimpa. Cund am ajuns la Cofe
tărie, de lupt (bodegă), am intrat să servesc o calea. Mi-am cum
părat o cafea și 50 ml rom, după care m-am așezat singur la 
masă. Du >rt circa o oră un individ pc nume Daj Dumitru dc pe 
Valea Cimpii a inceput su spargA pahare și cești de cafea și să 
o înjure pe doamna care servea.

Eu văzând aceste lucruri m-am ridicat să merg la mama. 
Când m-am ridicat, acest nemernic m-u lovit cu pumnul in ochi 
și am căzut Cu palma în cioburile caro rezultau din palanele ți 
ceștilv de cafea și m-am tăiat la brațul drept, fapt care necesită 
operație la chirurgie la Petroșani, unde sunt internat. Vâ rog 
In acest caz. rr.aj faceți un articol la ziarul „Zori Noi" poate mai 
Învață ceva și unii prăpădiți din Cimpa, caic de fapt altceva nu 
știu '.u facă.

Cu mulțumiri anticipate Nelu OI’RIȘ

încă un criteriu”
fost imparțite corect. Hotărârea 
aparține consiliului, dar reparti
zarea a fost f-îentă înainte".

Pentru nominalizarea apnrta- 
ment'lor, urmează să se întru
nească, vineri, comisia de spe
cialitate Unii sunt supărațl Pri
marul, dl. Ionel Mogoi, e supărat 
că n-are dc un<k da. Oamenii, 
că n-au de unde lua. Dl. Ni* 
țescu e și el supărat: „De ce nu 
le scot la licitație, iar cu b.auii 
încasați să Construiască altele?" 
Jl las |»e dl. Bordeianu să răs
pundă: „Cei amt'uâțl tot n-ar 
prinde .* iar eu mă întreb dacă 
s-a gândit la fiul domnului 
Popii..,

| Cronica rutiera a lunii
I
g 17,30 a zilei de 1G martie, agențij 
Ș de circulație au oprit, la Live_ 
5 zeni, autoturismul nr. 1 GJ 
^ 2606. Cel de la volan, Căldâiar 
5 Cornel, n-a putut prezenta per- 
5 misul de conducere pentru sim
ți piui motiv că nu poseda așa 
Ș ceva, in plus, polițiștii au slabi- 
s lit că mașina prezenta urme de 
ț avarii, iar proprietarul nu dc- 
Ș ținea autorizație de reparație. 
$ Din cercetări a rezultat că auto- 
x turismul fusese implicat intr-un 
5 accident petrecut în noaptea de 
v G spre 7 martie, cund a avariat, 
£ in zona Jlermes — Petroșani, 
țj autoturismul 5 1ID 1860. • Un 
; segment din strada Aviatorilor — 
S Petroșani a fost locul unui acci- 
Ș dent la dala de 23 martie, ora 
•J 11,30. Din fericire, fără victime 
jț omenești. Spătarii Ion, aflat la 
s volanul autodubiței 21 1ID 1633, 
§ n_a acordat prioritate la indica- 

torul „Cedează trecerea". Urma.
Ș rea e că a intrat in coliziune cu 
•J automacaraua 31 III) 2751, con- 
Ș dusă de Șlefancscu Petre. Auto- 
Ș dubița a fost, pur si simplu, pusă 
Ș cu roțilem sus. Așa cum spu_ 
jî neam, nici șoferul și nici per- 
> soan.a aflată in cabina autodii- 
Ș biței nu s-au ales cu leziuni.
5 fS Ceva cc nu trebuie omîs: 
< inspecția tehnică a 
$ autovehiculului
5 „Am întâlnit situații în care, 
5 din neștiință ori din delăsare, 
§ unii conducători auto nu aveau 
b efectuată inspecția tehnică a au- 

tovchiculelor pe care le condu- 
t; ccan — a relatat dl. It. Petru 
t; Mârza, șeful Biroului circulație 
Ș al Poliției municipiului Pctro- 
a șani. De aceea reamintim că, în 
§ conformitate cu HG nr. 591/1991, 
* pentru a fj menținute în circu

și apă cu t
inundând subsolurile și chiar 
parterele unor blocuri. Au fost 
di truse spații verzi .și străzile 
sunt presărate cu depuneri de 
nămol, pietriș și chiar bolovani.

Inundațiile din cartierul Ae
roport tind să devină un fapt 
obișnuii. când cad ploi toren
țiale. Semnalele noastre repetate 
<u privire la necesitatea curățirii 

< analului de gardă, care are me
nirea de a aduna apele pluvi.de și 
este acoperit pc alocuri cu alu-

„TERORISTUL"

„De rmi bine dc 4 luni, lo
catarii blocului 53 dp pe strada 
Republicii, scara a doua, Petrila, 
sunt pur șl simplu, terorizați de 
un câine vagabond", tolerat de 
o anumită familie care locuiește 
la etajul întâi. „Doarme și i se 
dă de mâncare pe prețul de la 
ușă, fapt pentiu care câinele 
este foarte recunoscător". Adică, 
dacă vrei să mergi In vizită lfl 
cineva din scară, poți avea sur
priza să rămâi fără pantaloni, 
întrucât, cu ocazia vizitei mele 
In locul cu pricina, am rămas 
cu pantalonii „nevătămați", rog 
semnatarul scrisorii din cure am 
citat mai sus să revină cu amâ
ni uite. (.Șt. C.j 

lație, autovehiculele .și remorcile 
trebuie supuse, periodic, de că
tre proprietar, unei inspecții teh
nice după cum urmează: • auto
turismele folosite ca taximetre, 
microbuzele și autobuz. Ie, prccurp 
și autovehiculele destinate în
vățării conducerii, la cel mult 
6 luni • automobilele Utilitare 
mixte specializate și speciale, 
autorimorchercle și remorcile a- 
cestura, având masa totală ma
ximă autorizată mai mare de 
3,5 tone, precum .și tractoarele 
rutiere și remorcile acestora, la 
cel mult un an • Autoturismele, 
autorulotele, motocicletele, moto
retele și remorcile acestora, pre
cum și auto mobilele și remor
cile acestora, având masa totală 
ce nu depășește 3,5 tone, la cel 
puțin doi ani". „D-le locote
nent, mulți nu știu in ce lună a 
anului 1931 a intrat în vigoare 
HG 594". „în 15 decembrie 1991. 
Deci, acei menționați la pct. 3 
Care au efectuat in
specția tehnică după 15 decem
brie J991 se vor prezenta, la o 
nouă inspecție tehnică, după doi 
ani". „V-aș ruga să reamintiți 
care sunt amenzile care se apli
că acelora care nu pot prezenta 
dovada de inspecție tehnică".

„Conform art. 9, litera „C‘‘: •
de la 200 la 400 lei pentru de
pășirea cu o lună a termenului 
e 400—800 lei dacă termenul e 
depășit cu 1—2 luni a 800—1500 
lei pentru 2—4 luni a 1500— 
2000 lei, peste 4 luni, l’entru a- 
testarea drept corespunzător a 
unui autovehicul ce nu îndepli
nește condițiile de circulație a_ 
nicnda este de 10 000—13 000 lei. 
în Valea Jiului inspecțiile teh
nice se efectuează la „GENERAL 
TRANS" SA l.ivezcni, ACR Pe
troșani și „Dacia-service“ Pe- 
trila.“.

u r b i d i t a t e
viuni de aproape doi metri gro
sime, au rămas furii răspuns. 
Gospodarii orașului se dovedesc 
a fi surzi la astfel dc semnale.

Sirnul in s-a produs o altă 
calamitate. Infiltrațiile de nămol 
de la sursele de captare au atins 
concentrații care au impus în
treruperea alimentării cartiere
lor cu apă potabilă. Pentru evi
tarea unor epidemii au fost pre
lungite restricțiile în distribui
rea apei potabile. (V.S.)

0 șansă in pius 
pentru hoți

Hoții nu țin seama de perso
nalitățile publice. Iși fac de cap 
și prin Petroșani. în dimineața 
zilei de 26 martie a c., un chioșc 
in care un particular oferea la 
vânzare câte ceva, practicând și 
el o meserie acolo, din care să 
trăiască, a fost găsit spart §1 
jeluit. Toate mărfurile au fost 
furate. Chioșcul a rămas gol.

Un fapt banal, va spune citi
torul. Da, dar lurtul s-a recla-
mal dc păgubaș dimineața, la 
priiua oră, la Poliția din Petro
șani. In zadar i-a implorat păgu
bașul timp de mai bine dc două 
ore pe polițiștii de serviciu să 
intervină pentru a ti imite un 
agent la fața locului. Polițiștii 
erau ocupați cu supravegherea 

traseului vizitei domnului prim 
ministru Nicolae Văcăroiu, aflat 
tocmai atunci în vizită la Pe
troșani. O șansă In plus pentru 
hoți. Dar și o dovadă a lipsei 
de operativitate a poliției, care 
trebuie să flc prcgălilA în orice 
moment să intervină prompt 
pentru depistarea hoților In ast
fel dc cazi nil (V,S.)

horoscop!
BERBEC — DRAGON , 

(21 martie — 20 aprilie)
Ev itațl angrenarea altor per

soane in acțiuni care vă priveso 
strict personal.

TAUR — ȘARPE
(21 aprilie — 20 mal)

Cel ce nu riscă nu va câștiga. 
P 'litru dv. acum e momcntull

GEMENI — CAL
(21 mal — 21 Iunie)

Va simțiți ușurat, acum că 
v.ați decis să părăsiți... trecutul!

R/XC — OAIE
(22 iunie — 22 Iulie)

Starea de indispoziție care 
v-a cuprins este o consecință a... 
astenici de primăvară.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulia — 22 august) 

Primul tren îl pierdeți dirl 
comoditate, al doilea din igno
ranța iar cd treilea întârzie.

FECIOARA — COCOȘUL !
(23 august — 22 septembrie)

Vă paște un guturai. Nn în
cercați să va tratați, oricum nu 
veți reuși.

BALANȚA — CÂINELE ’i 
(23 septembrlo — 22 octombrie) 
încercați să puneți ordine în 

gândurile dv.

SCORPION — MISTREȚ
(23 octombrie — 21 noiembrie)
O rază de speranță se „naște" 

la orizont. Este „steaua dumnea
voastră norocoasă".

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
în sfârșit, viața familială re

vine pe făgașul ci normal.

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 Ianuarie) 

Vă gândiți la lucruri mari ș( 
neglijați aspectele minore. Deși, 
în viața dv, acestea sunt deose
bit de importante.

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 ianuarie — 18 februarie)

Faceți eforturi pentru a vă 
menține pc prima linie la ser
viciu. Nu vâ impacientați, ori
cum dv. veți reuși!

PEȘTI — IEPURE
(19 februarie — 20 martie)

In u ați im a voie m suuațu 
penibile!
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„Polii opuși ai clasamentului”
Jiul — CFR Timișoara 2—0 (2—0). Spectatori: circa 1500. 

Plătitori 789; teren acoperit cu zăpadă; șuturi la poartă; 13—5; pe 
poarta; 9—2; corner: 8—0. Au marcat: Stancu, min. 10, după ce 
Dodu a șutat năpraznic, și Dodu, min. 39, din 11 metri, a fost faul
tat Stancu. Cartonașe galbene: ileler (min. 26), Janosev (min. 
40). A arbitrat foarte bine C. Ene, ajutat la linie de G. Andrei și 
Gh. Moise, toți tr din București. Observator federal Cicu Victor 
(București).

Jiul: Ghiț::n — Călugăriți, Gașpar, Dodu, Cristca. Cioaba, 
Militaru, Stoica, Stancu, Stâncic (min. 78 Huza), Cristescu.

CFR Timișoara: Boldor — Ivan, Hincivski, Sîrb, Heler, Iano- 
sev, Velcea, Neaga, Petre (min. 70 Bot), Otiman, Contascu (mtn. 
89 Cociu). Meciul a fost transmis de Radio Craiova.

O galerie inimoasă a fost „ve- 
deta- acestei partide, disputată 
pe un teren greu, acoperit în 
în* -egime cu zăpadă, căzută toată 
noaptea și în ziua meciului, pe 
alocuri stratul depășind 5—8 cm. 
Incet-încet, cl s-a topit sub 
crampoanele clor 25 de jucă
tori care au evoluat pe gazon, 
prdejuindu-se și momente de 
schi în duelurile pentru balon. 
Publicul (cel mai fidel al Jiului) 
s_a încălzit și el Ia fazele foarte 
fierbinți ale întrecerii, toate la 
poarta oaspeților, aplaudând in 
final victoria șl regretând că 

diferența de pe tabela dp mar
caj nu oglindește superioritatea 
neta din ten n, aproape zece 
xmzii de gol în contul gazdelor.

După un prim atac, min. 6, 
al lui Militaru, cel care a adus 
mereu panică în terenul advers, 
în min. 10, Jiul deschide scorul. 
.Tunarul" Dodu își pune în va
loare stângul și de la 25 metri 

MÂINE, IN PRELIMIN ARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL
DE FOTBAL, GREFA A IV.A

Țara Gaiiîor — Belgia
După surpriza de proporții din meciul Cipru — CVlio-Slovacia, 

încheiat după uim se știe cu un rezultat de egalitate 1—1, favora
bil ecnipei României, mâine se va da verdictul și in part.da Țara 
Galilor — Belgia.

Jnvinci Hiitatea „diavolilor roșă" va fi pusă la grea încercare 
de spiritul ofensiv al unei formații ce poate răsturna oricând o 
icrarnie, dictată de forma de moment a belgienilor, cure și-au in- 
gcnunchiat până acum toți adversarii.

După calculele hârtiei, gazdele pot acumula 11 puncte devan
sând echipa României cu un punct, dar aecstn este doar un joc 
t.oretic care nu urc nimic comun cu rezultatele de pe teren. Să 

■ perăm că și mâine se va înregistra tot un scor favorabil fotbalului 
românesc.

< LASAME VTl’L GREFEI
1. Belgia 6 6 0 0 12— 1 12 4 6
2. România 6 5 1 1 17— 4 7 -| 1
3. Ceho—Slovacia 4 1 2 1 7— 4 4 0
4. Taxa Galilor 4 2 0 2 8— 7 4 4 2
5. Cipru 6 1 1 4 4—10 3 —5
6. Insulele Feroe 5 0 0 5 0—22 0 —1

Următoarea partidă România — Cip ru (14 aprilie).

trimite o ghiulea pe care Boldor 
n-o poate reține ,și atent pe fază 
Stancu, cu latul, înscrie specta
culos, deschizând scorul.

Au urmat atacuri în valuri, 
pe ambele extreme, cu partici
parea mijlocașilor și a fundași
lor Dodu și Gașpar în treimea 
adversa, soldate doar cu lovituri 
libere, din păcate nefructificate, 
ratate cu seninătate din poziții 
ideale, fie de Stoica, fie de 
Stancu, unele scoase in corner 
de nr. 12 — jucătorul cel mai 
bun al timișorenilor, goal-kcepcr- 
ul echipei.

Minutele 23, 30, 34 sunt un 
adevărat asediu-, oaspeții scă
pând. ca pr,n minuni de golul 
doi. Dodu, de la 30 m a catapultat 
mingea în bară, Stancu din 10 
metri șutează afară. Timișorenii 
au și ei prima acțiune a repri
zei prin Contescu, dar ocazia este 
irosită.

La următorul atac, Stancu, im
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petuos și insistent, este faultat 
în careu, centralul dictează fără 
ezitare penalty, iar Dodu, spe
cialistul casei, transformă impe
cabil, 2—0, min. 39, scor cu care 
se intră la cabine.

După pauză, oaspeții au un 
plus de prospețime, dăr clanul 
lor se va stinge repede în fața 
tehnicienilor Militam, Stancu, 

Dodu, Stoica, Cristca, Cristescu, 
șl a decișilor Gașpar, Cioabă, 
Călugărița, Stâncic, care au luat 
și în. această repriză jocul pe 
cont, propriu. Doar o singură 
dată, Otiman cel care înscrisese 
Jiului 3 goluri la Timișoara, a 
scăpat spre gol, dar Velcea, a 
luftat de la 2 m de poarta.

Boldor se remarcă la foarfecă 
lui Militaru, la capul lui Stan- 
cic, la șutul lui Cristca, toate 
situații rarisime șl la acțiunile 
lui Stoica, min. 78, singur în ca
reu când, a trimis afară. Mili
tam, min. 82, Stancu, min. 81, 
și este ajutat de zeița „Fortuna11, 
minge pe lângă bară trimisă de 
Dodu și balon în stâlpul porții, 
min. 86, trirms de Militaru. Ul
tima ocazie a fost min. 89, efind 
Cristescu a croșetat tot, i-a pus 
mingea la picior lui Stancu 
care, din întoarcere, a șutat a- 
faiă. Și dacă victoria a fost sa
vurată de gazde și de suporteri 
ca pe o „delicatese11 a casei, în
frângerea textiliștilor a dublat 
satisfacția până la paroxism.

• Luptătorul Aron Cândea, 
multiplu campion și vi?ccam- 
pion național la lupte libero, a 
fost cooptat în lotul național de 
seniori, care se pregătește în a- 
ceste zile la Poiana Brașov.

• Ionel Cimpocru, cat. 82 kg, 
se afla cu lotul olimpic in pre-

Sportivi din Valea 
Jiului convocați la 
loturile naționaie

gătiri la Craiova, în vederea 
participării echipei României la 
concursurile olimpice.

• Ambii luptători fac parte 
din AS Jiul Petrila și sunt pre
gătiți de cunoscutul antrenor 
Costică Murmalluc.

America, la „fluierul” lui 
Ion Da net ti

Mâine, 31 martie, arbitrul petroșenean Ion Dorivciu pleacă pfl" 
calea aerului pentru a doua oară în Statele Unue ale Americă, Iu 
invitația organizatorilor campionatului internațional de junicri, al 
continentului nord american.

După cum se Știe, arbitul nostru a debutat anul trecut la ma
rea competiție organizată anual de succesul american, fapt ce 
i-a „alias" iarăși chemarea, alături dc alți doi coinpatrmți ai șco
lii românești de arbitraj.

Prezent la meciul Jiul — CFR Timișoara, împreună cu Nicu 
Lixandru, divizionar A, Ion Danciu nc-a declarat: „Mi-a plăcui 
cum a jucat Jiul, păcat că nu are „audiență" și afară unde, eu 
cât se scurg etapele lucrurile se complică. Aș vrea să câștige la 
FC Maramureș în etapa următoare, pentru că numai punctele din 
deplasare o rar promova. Acasă nu are cu cine să piardă, iar 
câțiva jucători au clasă pentru divizia națională. In privința arbi
trajului de la Tg. Mureș, observatorul federal m_a notat cu 7,5, 
iar eu apreciez că un arbitru care acordă în min. 90, II metri 

gazdelor, acela nu e corect. Desigur, sunt și situații, dar la mine 
n_a fost cazul. Cred că lotuși, Jiul va promova!"

Fotfeal,. divizia
• REZULTATEI.E meciurilor 

din etapa intermediară — joi, 
25 martie: Minerul Aninoasa — 
Minerul Bărbâtcni 3—0; Parângul 
Lonea — Mureșul Deva 2—0; 
Favior Orăștie — Victoria Călan 
1—1; Minerul Certej — CFR Sil

« MINERUL ANINOASA — 
MINERUL BAKBATEN1 3—0 
(1—0). l’e un teren greu, îmbi
bat cu apă, cele două echipe au 
făcut eforturi mari dc a-și ține 
echilibrul și a-și onora cărțile 
de vizită. S-a jucat minerește, 
și doar câteva cartonașe galbene 
au mai potolit zelul. Gazdele au 
deschis scorul prin Berbece, 
min. 11, nemaiputând înscrie 
până la pauză nic; un gol. La 
reluare, cu „profesorul" în prim 
plan, s_au desprins în min. 50, 
gol Modreanu și au finalizat 
prin Berbece, min. 85, o acțiune 
de contraatac.

I-a juniori, Minerul Aninoasa 
— Minerul Bărbăteni 2—0. Au 
înscris Blcojin și Bulancea.

☆

• PARÂNGUL LONEA — 
MUREȘUL DEVA 2—0 (1—0).
Publicul a plecat mulțumit de 
victorie, cy toate cu terenul a 
pus niari probleme ambelor e- 
chipe. Gazdele, care n-au pier
dut nici un joc din acest retur, 
s-au impus net, chiar dacă au 

mei ia 6—1; Minerul Gh lari —, 
Constructorul Hunedoara 2—2| 
Metaloplastica Oaâștie, — Mine
rul Vulcan 0—2; Metalul Cris- 
cior — Minerul T?Jiuc 3—0; Ha-, 
ber Hațeg — Aurul Brad 2—1, 

reușit numai două goluri. Pri
mul, prin Nicbimiș, al doilea 
prin Doru Stana, după ce 1 rima 
și Axente au ratat in câteva rân
duri. Cee ce surprinde plăcui 
la echipa lui Cătuți este pregă
tirea fizică superioară și o par
ticipare masiva în atac, sufocân- 
du_și adversarul atât uumeria 
cât și tactic.

☆ i
• METALOPLASTICA URĂȘ

TI E — MINERUL VULCAN 
0—2. Victoria aceasta ține în
„corzi" liderul, nelăsându-1 să
se desprindă. După un joc buni
cu Voicu, Szoradi, Barbu, pe
tot terenul, elevii lui Petre Li- 
bardi au reușit două goluri prin 
același jucător, Iszak, care 1 
adus victoria și încă douâ puncto 
pentru obiectivul declarat: pro„ 
movarca. Metaloplastica se Asci> 
fundă" încct-încet la mijlociii 
clasamentului, după ce anul tre
cut ișl număra pe degețel^ unei 
singure mâini înfrângerile. Mă
rire și decădere.

Fotbai, divizia naționala::
REZULTATE TEHNICE; „U“ Cluj — Oțelul Galați 1—o; Jî 

„Poli" Timișoara — Dacia Unirea Brăila 2—0, l'C Petrolul — 
Univ. Craiova 0—1; l'C Seiena B-icuu — Steaua 0—0; CSM Rcsita î! 
FC Brașov 4—2; Progresul _ Rapid 2—2; Electroputerc — Gloria !i 
Bistrița 3—1; Dinamo — JG Darul 3-2; Sportul Studențesc — '•
FC Inter Sibiu I—0. !!

Fotbal, divizia A REZULTATELE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN
28 MARTIE 1993

1. Aneona — Juventus Q

<restil; Rapid — CAM Reșițo; Urtiv. Craiova — Dacia Unire»-; FC 
Inter — „Poli" Timișoara.

( LASAMEN'T 1 ■ 
t ■
> ■

1. Steaua 21 17 3 1 53—12 37
I ■

4-17 ::
2. Dinamo 21 16 4 1 52 — l.J 36 4-14 '■O *z* Oluria Bistrița 21 11 3 7 32—23 25 i 3 ::4. Umv. Creiova 21 10 5 6 ■ i 1 - i 5 ::5- Rapid 21 10 3 6 27—23 2.1 -i- 3 ::6. „U Cluj 21 11 1 9 29—26 23 -F 3 ::7 Spor*al Studențe >c 21 9 5 7 30—27 23 -t- i ::8. Electroputcre 21 9 5 7 18 — 16 23 4- i :î9. Ojelui Galați 21 9 4 8 23—22 22 i- 2 :î

10. FC Inter Sibiu 21 8 5 8 25—20 21 — i
11. FC Farul 21 7 4 10 29—38 18 — 4 !■82. Dacia Unirea 21 6 3 10 20—26 17 — 5 ::13 „Poli" Timișoara 21 5 7 9 18—33 17 — 584. FC Brașov 21 6 4 11 20—29 16 — 6
■15. Progresul 21 4 7 10 22—35 15 — 3 ::16. FC Petrolul 21 6 1 14 24—30 13 — 7 1!17 FC Selcna 21 4 5 12 12—32 13 _ 7 ::18 CSM Reșița 21 3 3 15 21—50 9 —ii ::

ETAPA VIITOARE, 4 aprilie: FC Brașov -- Electroputerc; !■
Gloria Bistrița — Dinamo; I C Farul - Sportul Studentesc fc ::
petrolul — „U“ Cluj; Oțelul Galați — FC Sel?na Steaua _ Pro-

REZULTATE TEHNICE; Metalurgistul Ctigir — Metalul B< 
șa 1—0; Armătura Zaluu — Corvinul 5—1; Ci R Cluj — Arde
leana AJba Iuiia 6—0; 1-C Bihor — UT A 1—0; Olimpia Salu Marc 
— Metront Brașov 4—1; Jiul Petroșani — CFR Timișoara 2—0; 
Tractorul Brașov — FC Maramureș 2—0; Jiul IELIF Ciaiova —
IC1N1 Bra.?ov 1—1; Gloria Reșița — FC D’ubeta 2—0.

CLASAMENT
1. Jiul Petroșani 20 U 2 7 38—22 24 4 4
2. UTA 20 11 2 7 37—22 24 4 6
3. Gioria Reșița 20 11 2 7 24—16 24 -|-4
4. Tractorul Brașov 20 9 4 7 33—27 22 0
5. Metrom Brașov 20 8 5 7 20—20 21 4 3
6, CoiMiml Hunedoara 20 8 4 8 31—28 20 0
7. FC Bilior 20 8 4 8 25—25 20 0
8. At’ueieana Alba Iulia 20 9 2 9 26—33 20 0
9. Jiul IELIF Craiova 20 9 2 9 23—34 20 —2

10. FC Maramureș 20 8 3 9 36—25 19 -f-1
1f CFR Cluj 20 8 3 9 40—39 19 —3
12. FC Diobela 20 8 3 9 20—19 19 —1
13. IC1M Brașov 20 7 5 8 23—24 19 4-1
11 Armatura Zalău 20 9 1 10 30—32 19 —3
15. Metalul Bocșa 20 8 3 9 24—32 19 —l
16 Metalurgistul Cugir 20 « 3 9 2*1—’3 in —3
17. Olimpia Satu Mare 20 7 2 ÎL 34—35 16 —4
18. CFR Ti mi,oara 20 7 2 11 21—35 16 —2

ETAPA VIITOARE; 1JTA — GHnipia Satu Mare; FC Drubeta
— CFR Cluj; M'tioni Brașov — Gloria Reșița; CFR Timișoara
— IC Bihor; F IM Brașov — Tractorul Brașov; FC Maramureș
— Jiul Petroșani; Metalul Bucșa — Jiul IELIF Craiova; Corvinul 

Metalurgistul Cugir; Aredeluma Alba Iulia — Armatura Zalău.

2. Brcscia — Roma (psuză) 2
3. Drescia — Roma (final) 2
4. Fiorcntina — Gagliarl 1
5. Gcnoa — Sampdoria (Si 91
0. Genoa — Sampdoria (f> V
7. Inter -— Pcscara « |
8. NapoLi — Atalanla
9. Lario -— Udincse t

10. Parma — Foggia (P) i
11 Parma — Foggia (f) a
12. Torino — Milan (P) i
13. Tonno — Milan (0 M
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ANIVERSARI
SCUMPEI noastre soție și 

mama Nicoleta Pavel, la aniver
sari. zilei de naștere, toate Ho
rite însoțite tic dragostea noas
tră. „La mulți am!" Robert și 
Bogdan. (2082)

PARINlll, frații și surorile 
din Hunedoara și Petroșani, u- 
reazâ casa de piatră, cu ocazia 
cununiei civile, tinerilor Mar- 
ccl-Cristian și Simona Goge_ 
lescu. (2099)

PENTRU Petricâ Spafiu, astăzi 
este zi de sărbătoare. Cum săr
bătoare este și in inimile celor 
ce ii sunt dragi, soția Nuți, Ma- 
rius, Adriana .și socrii. (2132)

LA ÎMPLINIREA a 63 ani, 
Marinei, Florina și Bianca, ii 
doresc lui Toader Leon „La mulți 
ani!“ și sănătate, numai bucurii.

CU OCAZIA împlinirii a 45 
de primăveri și a ieșirii la pen
sie, ii dorim scumpului nostru 
Mateiași Dumitru toate cele bune 
ți ii urăm un sincer „La mulți 
ani!“ Soția Victorița și fiica.

TOATE FLORILE din lume 
pentru Dragomir Marina Simona, 
la împlinirea frumoasei vârste 
de 18 ani. Să ai parte de sănă
tate și bucurii, iar soarele feri
cirii să-ți Încălzească și lumineze, 
pentru totdeauna, sufletul și 
viața. Și un călduros „La mulți 
anil“ îți dorește din suflet, tata 
Marian. (2124)

VÂNZĂRI
VÂND video player Kansai, 

2 viteze, preț 180 000 lei. Petro
șani, Păcii, 4/8. (2094)

VÂND video player Funai, si
gilat, telecomandă, preț conve
nabil. Telefon 625572 — Deva.

VÂND autoturism Mercedes 
Diesel, televizoare color Phi- 
lips, Blaupunkt — 100 000 nego
ciabil, video recorder Fisher — 
140 000, negociabil. Petroșani, 
Gn. Barițiu, 22. Telefon 5-15826.

VÂND mobilă bucătărie, dor
mitor, canapea, mochete, frigi
der, televizor color. Anton Pann, 
<ir. 30, Petroșani. (2104)

VÂND garsonieră Petroșani, 
C-tin Miile. Informații: telefon 
545266, după ora 17. (2111)

VÂND video player Funai, 
nou, 130 000 lei. Telefon 545013.

VÂND mașină de scris, elec
tronică, nouă, maică nemțească. 
Telefon 565138. (2116)

VÂND apartament 2 camere, 
Petriia, str. Minei, bloc 25/2, 
posibilități privatizare. Infor
mați zilriîc. (2119)

VÂND urgent apartament 2 
camere, Petroșani, Aviatorilor, 
bloc 51/37, după ora 16. (2120)

VÂND mobila sufragerie, fri
gider, canapele, fotolii, Petro
șani, Gli. Barițiu, 24. (2121)

VÂND urgent televizor color 
Philips sau Giun.lig, preț 1U0000, 
negociabil. Petroșani, Aradului, 
9/1. (2127)

VÂND ARO 243, 21 000 km 
ți video recorder Panasonic. Te
lefon 560794. (2123)

SC „SIGMA STANDARD” SRL 
vinde tablă de aluminiu 0,4—0,5 
mm în coli 2 m x 1 m, preț ne
gociabil. Telefon 091/413238.

VÂND spațiu comercial din 
panouri modulare lemn, de
montat, suprafață 90 mp. 4 în
căperi plus hol. Pretabil și ca 
depozit cu suprafața de 130 mp. 
Telefon 5H5W6, după oi a 20. 
(2130)

VÂND computer XT COMPAQ, 
adresați zilnic, 8—12, telefon 
570563.

OFERTE DF SERVII IU

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB ca'ă colonie, Vulcan, 
cu apartament 2 camere Vulcan. 
Informații la adresa B-dul Mi- 
hai Viteazul, bloc C 24. ap. 8, 
Vulcan. (2097)

SCHIMB urgent apartament 3 
camere Petriia, 8 Martie, bloc 
8/2, cu garsonieră Petroșani, Pe- 
trila. Relații zilnic, Petroșani, 
C-tin Miile, bloc 3/21. (2100)

SCHIMB apartament 2 ca
mere Petroșani, cu garsonieră 

sau apartament 2 camere Vul

can. Relații, zilnic, C_tin Miile, 
bloc 3/21. (2101)

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu 

pe numele Nădanie Doru, elibe
rată de EM Livezeni. O declar 
nulă. (2087)

PIERDUT tichet butelie nr. 
2231, eliberat de Centrul de pre
schimbare Vulcan. 11 declar nul. 
(2105)

PIERDUT legitimație de ser
viciu nr. 19900, eliberată dc EM 
Dâlja. O declar nulă. (2115)

DECESE

SINCERE condoleanțe domnișoarei Crușoveanu I’aulina, din 
partea doamnei dr. Pădure, in greaua pierdere pricinuită dc de
cesul fratelui. (2117)

COLEGELE Zorița, Nuși și Mărioara sunt alături de domni
șoara Crușoveanu I’aulina, in momentele grele pricinuite de de
cesul fratelui.

Sincere condoleanțe. (2118) ______________________
SOȚIA Hoidrag Maricica, fiu] Ionel și familia Dendiu mul

țumesc tuturor celor care le.au fost alături prin ajutor, prezență 
și flori in marea durere pricinuită de decesul iubitului lor

HOIDRAG ȘTEFAN ____________(2102)
MAMA, frații și surorile anunță cu profundă durere încetarea 

tragică și prematură din viață a scumpului lor fiu ?i frate 
BOT1CI GIIEORGIIE (GIGl — 18 ani)

Nu le vom uita niciodată! (2107)

MATUȘILE .unchii șl verișorii sunt alături dc familia Botici 
în greaua durere pricinuită de decesul, la numai 18 ani, al celui 
care a fost un copil minunat

BOTICI GIIEORGIIE (GIGI)
Amintirea lui va rămâne veșnic in sufletele noastre! 
Odihnească in pace! (2108)
ANUL II F — Grupul școlar minier Vulcan — impreună cu 

domnul diriginte Imling Alfrcd aduc un ultim omagiu celui ce 
a fost Un minunat coleg și elev

BOTICI GIIEORGIIE
Sincere condoleanțe familiei. (2122)

COLECTIVUL S.C. „Știi Corn" S.A. Vulcan este alături de 
colega Botici Lucia în momentele cele mai grele, pricinuite de 
dispariția prematură a fratelui

BOTICI GIGI
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2129)

COMEMORĂRI

FLOAREA noastră neînllorită 
Lacrimile nu se șterg 
Amintirea ta c vie
Chipul ți_l păstrăm în gând 
Te-ășteptăm copilă dulce 
De cinci ani te așteptăm 
Zi de zi și ceas de ceas
Dar tu nu mai vii..,

LA7.U ROD1CA
Mama Și tata te vor plânge mereu. (2112)

CU ACEEAȘI durere eternă te plângem și te vom iubi tot_ 
deauna, scumpa noastră soră, cumnată și mătușă

ROD1CA (21 ani)
Flori și_o infinitate de lacrimi pe tristul tau mormânt. Xc, i, 

Sorin, Florina, Alina. (2113)

SOCIETATE, angajează vânză
tor ambulant. Jnloi mâții: telefon 
512.8'5. (2096)

CAUT f-nrjie fără obligații 
îngrijire 2 copii (J,5 uni și 2,5 
ani) plus menaj. Petroșani, Avia
torilor, bl. 70, up. 20, liitre orele 
56—18. (2125)

CAUT femeie îngrijire copil 2 
anj Și Jumătate, Petroșani, sti. 
Cioșca, 4/1 (lângă r< -ața uraniul 
„Modern”), după ora 16. (2133) 

I SOCIETATEA "TTrner- 
cială ARGO-ALI’INA SUL 
Petroșani prestează ser
vicii do scărmănat și dă- 
răcit lână spălată Lângă 

i EM Dâlja (Școala dc cali- 
ficare). (2036)

LlIGOJA SELECT SERVICE SCS 
Petroșani

Str. Dărănești nr. 36, telefon 515522
ANGAJEAZĂ

piin probă de lucru, persoane calificate in meseria <lc
— TINICHIGIU AUTO SĂU SUDOR AUTOGRN SI 

ELECTRIC
— VOPSITOR AUTO
Salariul se negociază. (2098)

Euromarket Brînduș SNC
I LEC1RONICS SHOCKING — SIIOP

Oraștie, str. Gli, IJarițiu, nr. 1
\ a oferă cn gros și cu tlelail: televizoare color, mașini 

(le spalat, aragaze, alte produse elc( trocasni' e (fiare dc 
calcul, mașini de cafea, filtre de cafea ctc.).

Informații la telefon 095/6 I73G1, între melc H —19. 
(1819)

Exploatarea de preparare 
Petroșani

organizează licitație în vederea închirierii unei supra
fețe de 34 mp., situată în sediul Preparației Coroești, stra
da Preparației nr. 1 orașul Vulcan, spațiu in care se va 
amenaja un punct alimentar.

Licitația va avea loc in data de 20 aprilie 1993, ora 
10, la sediul preparației din strada Preparației nr. 1 Vul
can, de ynde poate fi procurată și documentația licitației, 
contracost. Chiria minimă de Ia care se pornește licitația 
este de 23 713 lei.

Participarea la licitație se confirmă prin prezentarea 
xerocopici certificatelor de înmatriculare la Registrul Co
merțului și la Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
prin achitarea la casieria unității, până la 16 aprilie a.c. 
a taxei de 1000 lei și a garanției de 47 000 lei. (Factura 987)

Societatea comercială 
„CARMETAPLAST "Deva S.A.

VĂ OFERĂ
spre vânzare :

— Piese schimb auto și utilaje agricole
— demenți pompă injecție ;
— pivoți fuzetă;
— prezoane roți;
— arbori planetari;
— ax abricht ;
— ax circular;
— moară universală de furaje.

— Produse din mase plastice și confecții textile
0 — nasturi policstcr gr. I nr. 18—32;

—- nasturi policstcr gr. V nr. 18—36;
— nasturi policstcr P. 23, T. 24, T. 32 (pentru panta

lon, salopete și halate);

— prelate pentru orice tip de autovehicule;
— huse de protecție pentru mașini-unelte.

— Materiale dc construcții
— terasit în diferite culori;
— mozaic calcar ;
— filcr calcar.

— Agregate de carieră
— cribluri;
•— piatră spartă;
— piatră fasonată, calupi, pavele, borduri.
— Prefabricate din beton; stâlpi gard, plăci panouri, 

dale, borduri, bandaje mină.

Executăm la comandă: construcții metalice cu o greu
tate de până la 25 tone.

Informații sau comenzi la adresa: Deva, str. Em. Gojdu 
nr. 73, județul Hunedoara, telefon 95/627106, 627107 int. 
38; 95/613326 — secția Mase plastice Deva. Telefon CF 
981'616; 172. Fax: 25386, telex 72266. S.C. „CARMETĂ- 
PLĂST” Deva SA.

Cotidianul de opinii și Informații „ZORI NOI' ipart tub egld« 
SOCIETĂȚII COMERCIAL» .ZORI NOU S.A.

Înregistrați la Registru) Comei (ului tub ar
J 20/621/1991

Coul virament t 307060201 — BCR Petrofanl.
Director : MlllCEA BUJORESCU
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