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Camuflându-.și adevăratele in
tenții sub apanajul democrației 
extremiștii cocoțați in fruntea 
partidului unic al etnicilor ma
ghiari perseverează în acțiunile 
lor antiromânedi. In lipsa unor 
idei politice prin care să_și de
finească un program propriu, 
conglomeratul de partide cu
noscut sub numele de UDMR 
folosește liantul naționalist etnic. 
Iar de pe această poziție, caic 
n-are nimic în comun cu con
ceptul de democrație, desfășoară 
o amplă propagandă întemeiată 
pe intoleranță, falsificarea gro
solană a istoriei și de subminare 
a statului de drept. Sub deviza: 
„ai. i și acum", Constituția Româ
niei, pe care se întemeiază exis
tenta statului r.ostru, este supusă 
unor atacuri de o diabolică per- 
s.-v-ren’ă. Forma republicană de

guvernământ este contestată sub 
drapelul comun al alianței cu 
partidele promonarhice din opo
ziție. Simbolurile naționale .și 
limba oficială sunt contestate 
prin afișarea ostentativă a dra
pelului unguresc și a inscripțiilor 
bilingve în uncie localități și 
instituții din Transilvania. Lo
calități din Ardeal, care poartă 
străvechi denumiri românești 

sunt botezate provocator cu nu
me ungurești. Caracterul inalie
nabil și indivizibil al teritoriu
lui nostru național a fost con
testat „în numele autodetermi
nării etnice" .și atacat pas cu 
pas în activitatea parlamentară 
și extraparlamentară, nu numai 
în țară, ci .și peste hotare.

In înfruntările care au avut 
loc intre forțele politice de stân
ga și de dreapta in cele două

La Universitatea Tehnică Petroșani
A treia facultate

camere legislative ale țării, ude- 
meriștii s-au situat în mod con
stant alături dP dreapta antina
țională. Câ ungurii de naționali
tate română, pe care pretind că_i 
reprezintă udemeriștii nu gândesc 
la . fel, nu contează!

Încercările actualului guvern 
de a duce la capăt un program 
de stopare a declinului economic 
și de redresare sunt obstrucțio- 
nate de unii udemerișli pe toate 
căile, profitându-se de dezbină
rile care macină viața politică 
românească.

In numele democrației și din 
respect pentru drepturile omu
lui, activitățile antiromânești ale 
extremiștilor udemerișli au fost 
tratate cu îngăduință nu numai 
de structurile puterilor statului 
de drept, ci și de nenumârații 
români cărora spiritul de tole
ranță le este ancestral. Dar se 
pare că ultimele acțiuni udeme- 
riste au întins prea mult coarda 
răbdării. O notă de protest a 
fost publicată de purtătorul de 
cuvânt al președintelui Români
ei. Declarațiile iresponsabile și 
mincinoase ale pastorului T.asz.lo 
Tokeș privind existența unei 
acțiuni de purificare etnică in

Viorcl SIRAUȚ

Lângă Grupul Școlar Lupeni

Este (și va mai fi ?) o 
porcărie! (Hi)

O veste buna p< ntru tinerii cai c vor absolvi liceele In vară: 
ia Universitatea lehnică din Petroșani s-a înființat, prin ordinul 
ministrului din domeniul învățământului, Facultatea de Științe. 
La începutul lunii septembrie, când vor avea loc examenele de 
admitere în învățământul universitar, tinerii vor avea posibilita
tea să :,e decidă către unul din cele șase profiluri ale acestei fa
cultăți: Științe aplicate (ingineri, cursuri de zi, durata — 5 ani); 
specializarea inginerie matematică; Șociopsihopcdagogie (cursuri 
de zi pe durata de 4 ani) cu specializarea Psihosociologic; Eco
nomie modulul Management (cursuri de zi, cu durata de 4 am) 
specializai- i Man i : -meniul firmei; Economie, modulul Finanțe 
și bănci (cui suri de zi, 4 ani de studii) cu speciali; arca Finanțe 
■și a-.i- ■ . . Economie, modulul Contabilitate și contre' financiar
(cursuri d zi in 4 ani de studii) specializarea Contabilitatea și 
informatica de gestiune, Pcntiu ultimele două profiluri, înființate 
li Universitatea Tehnică din Petroșani cu sprijinul parlamenta
rilor din Județ, vot susține examene de admitere în anul I 
de studii. Primele patru profiluri iși continuă activitatea in cadrul 
noii facultăți.

Prin organiza a acestei a treia facultăți și care se alătură 
I KUltății de Min si Facultății de Mașini șl Instalații Eli.ctrome- 
■ inie-.-, d ir ,și Colegiului universitar, de dată mai recenta, învă
țământul superior din ț niversit ițea Tehnică din Petroșani Li 
LLgește ■ mc; durabil, in temeiul autonomie) universitare, posi
bilitățile d,. pregătire in funcție de viitorul economiei românești. 

_____________ Tiheriu SI’A I'ARU

(Continuare in pag. a 2.a)
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PE TEME ACUTE Piedici în cciiea privatizării
ț ria unităților comerțului de 
i pun. iuti o ■'are deplorabi

li .rfuri sunt puține. R ifturile 
ui go.i' . iu, m cel m;.i bun 

mai conțin sortimente greu 
I’ii lu’-elc indu'.tuilc 

in l;g ne nu și-au 
Dur se of „-ni 

l.i prețuri fabuloase, 
m -.i-himb mărfuri de 
-.trama. Un>-le de ca- 
Al: nu prea. Pre

rii uit 
unor mărfuri siini- 

i-ir" produse în țară. Ca, bună- 
o a, biscuiții, bomboanele, cloco. 
J.ita A ap.aut In schimb im Înce
put de rotirii, ;,ță. Unitățile co
merțului rl stat sunt concurate 
«ie rnagaziriep- particiilaie. Multe 
<lm produ,i-lc Indus triale și aii- 
m -ntire care nu se găs-sc in m<i- 
g-.izin«lc fie stat se pot cumpăra 
din tielșug de la particulari, 
regulă, la prețuri, piperate.

Avantajele cumpăiătorilor?
g> ■■ .c m irfuii, nu Sa inainle vrc-

R
» i*.
la

s
<J1Z,
v mdabilt , 
ș' alin, m ue

liimbot editat, a 
li v.in zai .- 
AU rip'llllL, 
pro eniența 
i.tn'e PUii.i. 
lui Ic lor sunt pip i ilp, cu 
peste rcli al'

ir" produse

1.1

De

Se

mc... Ceva ce c bine. Mulți u in
vidiază pe uncii intreprinzaiori 
particulari, fura îa maj vor mm 
di- cil i ce au devenit cu adev.,r<it 
patroni. Dar putini știu cat c 
zbat patronii șl micii întreprin
zători, care și-au pis pe picioa- 
le firme proprii, pentru a supia- 
vii-fui eonctu nței și a câștiga 
m i, mult decât un amarat de 
salariat. Numai cine se izbește la 
toi pasuj de ele alia câte piedu i 
exist i in r alia privatizării. Plin
ire alte ncnumăiali cauze penale, 
la Judecătoria din Petroșani se 
tiflă po rol și căzui i do foști pa
troni care au contractai un îm
prumut rle la ban< i, dar nu m ii 
pot să-1 restituie. Cine mai bagă 
în seamă victimele'’

Transportul miufnrilor e scump 
Birocrația le face să alergi pen
tru obț.nerc;i unei harții oficiale, 
fălii
zând zile jn șir. Impozitele și ta
xele de toi felul cresc. Dar 
comerț, cel mai redutabil obsta
col il con tiluie o foi mă hiprjdâ

foi iuti-
Această

oa-

do care

in

de coordonare: locația de gestiu
ne. Nu iiilnmp! ilor, o reproze-n- 
tiinț.. serioasă a com<-rț(ilii| „C'oni- 
liinaliment" Timișoaia, < are a 
comp ilat un sp.ițuj i omercial in 
Petroșani a respins din capul lo
cului oferta de a accepta 
la locației de gestiune,
„formu'a" îi împiedii a pe 
menii de inițiativa sa se afiime 
Sume mari de bani se pi.desc 
pentru locații fle gcsliune Iun ir 
și anual, menținând <l< fapt in 
vi-iță stru Iniile vechi, amicroni- 
ce, alo corn rlului <h slut Da . I.i 
l’elroșani s-a ivit, de ipro.ipe dej 
ani. o situați-, speciala. D< la p>- 
merțtil de slal. nie-le imitați au 
trecui la SC Di.un in! caro, l.i
rândul ei, „Ic flî" în medic rle 
gedimi'’ S" cu li-:ă astlo| sute 
fio mii d> lei Itimir, fără <•( s<? d“- 
pune efoi-ț nici cât ni mișc;l im 
deget. Dar încurcături se pioduc.

\ ion I STRAI T

(Contmuaie in pag • 2.a)

Recapitulăm pe scurt dalele an
chetei. Din 1990, in inftnla Gi u- 
pului Școlar Lupeni funcționează, 
țâră autorizație sanitară, o cresta 
torje de porci, administrată de 
dl. Buduliceanti Ion. Pe aceste 
baze a luat ființă Societatea Co
mercială „Suicoin Budu", în ur
ma cumpărării piin licitație a a- 
cestei gospodării, de la UACCVJ 
Petroșani. Deci, niște clădiri îm
bunătățite au fost casate cu uzu
ră maximă și adjudecate cu 29 
de mii lei, in 13 februarie 1992. 
Printre acționarii societății, și 
dl. Modoi Gheorghe, nimeni alini 
decât soțul doamnei director al 
UACCVJ, Modoi Veturia La pri
ma noastră întrevedere cu doam
na Modoi Veturia, doamnia sa 
ne_a spus că_și amintește foarte 
vag despre licitația amintită, lu
cru greu de crezut în condițiile 
în care, prin alianță, este impli
cată în SC. „Suicom Budu". La 
câteva zile după apariția primu
lui episod din această anchetă o 
comisie ordonată de Procuratura 
Petroșani, formată din reprezen
tanți ai Primăriei și Poliției Lti- 
peni, Poliției .-.anilar-veterinare și

conducerea Giupului școlar, s_a 
deplasat la fața JocUiUi. De cons
tatat, s-au constatat următoarele: 
„relei ilor la stipiafața ocupată a- 
buziv de numitul Buduliceanu ion 
s-a constatat la lața locului o 
supralațu mai nani decât cea 
prevăzută m contractul încheiat 
cu Primăria Lnpriu, tmpicjinuilă 
cu gard de sauna. Din punct de 
vedere samlar-vetermai s-a 
constatat ca aprovizionai ea cu 
apă e ncigiemcâ, făcandti-se de 
la un i/voi ueamenajat. Ferma nu 
e dotată cu platforma de depozi
tare a dcjecțiiloi și resturilor ani
maliere. Distanța de la ultima 
construcție a șăolii până la fer- 
tpâ este de circa 1®(J metri tn n. 
Deși prevederile legale stabilesc 
o distanță de minim 500 m față 
de cei mai apropiat obiectiv). Nu 
este racordat la nici o sursă de 
apă potabilă. Cu privire la su
prafața de teren ocupată abu/.iv 
s-a stabilit că numitul Budulicea
nu Ion să se limiteze la suprafa
ța stabilită prin contract. Din 
punct de vedere igienico..sanitar 
I S-A SUGERAT să-și rezolve 
problemele ce țin de legislația 
sânii vj.

Â

'’IIMEF0
Măi Ioane, ară-mi și mie pă

mântul care mi l-dti dat.,.!

EXPOZIȚIE
apiilie, ora 

arta „Apollo" 
vu invita „sa pctrcccți 

clipe departe de o lume 
ce c sigur, e că nimic 

Expoziția prezintă 
Petru 

de
" — rcu- 
„Act.iunea 

(F N.)

Sâmbătă, 3 
Galeria dc 
1 ,upeni 
câtev i
in caic, 
nu-i sigur..." 
lucrări ale graficianului 
/.med — „o minte bolnavă 
prea multa imaginație 
nite sub titlul generic 
fața cu r acțiunea".

ȘÂfl

17, 
din

'JICULESCU
Val I.OCOTț 

Tiborhi VTNȚAN

IViiiiîiarru iei

I jprdie, ora 10. va 
lagii p. n .mna- 

ea.sa dc cul- 
șmimtun 
imliuliva 
GliEOR- 
candidat 
sciccțio- 

ai
par- 

repu-

Dum n i a, 
av < a 
i nor 
tura 
de șan or..,.m.z..t dm 
dom.uilui i>C('lillAN 
GUE, anii nor de șah. 
de maestru, in vederea 
narii posibililor coinponenți 

echipei Văii Jiului, pentru 
ticiparea in Campionatul 
bflc.in de șah, divizia C.

Sunt invitați .și așteptați toți 
cunoscătorii și pasionați! acestui 
sport, indiferent de sex, clasifi
care și vârsta caie vor tiebui sa 
aibe, in inofl obligatoriu, asupra 
lor tabla dc șah și desigur, in 
buzunaiul hain i „m.it.ircu in 
)>lic“.

Valea Jiului se vria înscrisă 
în c.rcuitul marilor oi a. cu 
trafliți' în acest sport, cum ar 
fi Bucureștiul, Timișoara, Clu
jul, Oradea. Brașovul, Aradul, 
ca să amintim floai câteva cen
tre fie faimă naționala și inter
naționala.

loc m
umeri
l’ciro.aui ,ji .mul

or,...in.z.,i

da la

Dorii Ni \VÎȚU

Postul local de televiziuneKABEL IV, emite
marți scafa, postul teritorial de televiziune 

IV Petroșani, condus de dl. Gigi Duță, emile 
.......... , numai in zona Petroșani Nori,

dar In scurt timp și în alte zone ale orașului Petroșani. Postul 
luncțloncază în baza licenței cu nr. 64 a CNA și însumează mo
ment ui mai multe programe de satelit în emisia sa.

Să-i urăm bun venit acestui post de televiziune in rundnl 
m.iss-mcdici din Valea Jiului, cu urarea de ani buni și cât mai 
mulți abonați. (Gli. C.)

începând de
DAG.S KABF.L 
pentru abonați) sul. Deocamdată,
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IN TIMP CE RESTUL ȚARII SE CONFRUNTA CU 
PROBLEME LA CAPITOLUL SÂNGE

VaSea Jiului are donatori onorifici
constanți

r’ ■ Testele efectuate la Petroșani sunt similare celor 
«lin centrele mari

Este imposibil ca aceia care 
citesc cotiuianele centrale să fi 
trecut peste știri referitoare iu 
diminuai ea cantității de sânge 
provenit de la donatori și desti
nat transfuziilor. Din fericire, 
Centrul de recoltare a sângelui 
din Petroșani nu are in<-'a pro
bleme de acest g.n. „ un reușit 
Să acoperim toate cererile — aflu 
de la dl. dr. Martin, șeful cen
trului — pentiu că, la noi, do
natorii onorifici, în special mi
neri, vin în număr tot mai mare".

Și, pentru a-mi dovedi că. nu 
• spus doar vorbe, dl. doctor 
răsfoiește regist’-ul. în acest an, 
numărul celor care s-au prezentat 
pentru a dona sânge este de 
!626. Dintre aceștia, 1598 sunt 
donatori onorifici. Deci, cam 95 
ia sută. Doar 27 sunt din aceia 
tare au făcut donarea pentru a 
fl plătiți. Din cei 414 litri de 
sflnge recoltați In primele 3 luni, 
«le lui 1993. 234 litri au fost des
tinați transfuziilor, iar restul a 
toustituit baza realizării unor pro_ 
jduse specifice.

Se poate, ca intr-un fel, dona
torii onorifici să fie impulsionați,

Străzile 
ficțiunii 

t —
Zăpada asta ,a mieilor”, sau 

<ăne știe a cui, a acoperit caro- 
.•«abilul șoselelor noastre, camu
flând, pentru scurt timp, gropile 
și șanțurrls exi.tente din abun
denți pe aceste suprafețe. Xu 
sunt-, m noi cei mai n .păstlliți, 
am văzut la televizor ca și Ci-b- 
J • MS : <.i ituți ale ț.'.rn — inclu
siv capitala — -se confrunta cu 
at . situație, Specialiștii in 
pr< iă a i l..c ut, d ot mdatJi, 
calcub- și ‘....imâri. Astlel, con
sumul suplimentar de carbu- 
mnți, costul piv -lor și r.’para- 
țiij.r du’o.ate stării deplorabile 
a șoal'i ir s-ar ridica la sute 
di nuli ine, echivalent in do
imi. Aducerea intrigi; infra.tiui
turi de drumuri de pe teritoriul 
țftrii la ni ciul standardelor 
mondiale ar eo i aproximativ 
30 milijrde dolari, iar durata 
lucrării s_ar prelun d până după 
anul 2005. Sună a roman știin- 
țifico-fan'astic, nu-i a;a? Sa ne 
pu-trum optimismul, totuși. Ponto 
n. i d-vreme. până in anul 2U00, 
•< vor inventa elin-ptvie perso- 
t ih și In a> < t caz nu vor mai 
i> necesare șoselele...

Paul Nl( I i i;s< (I

Este (și va mai fi?) 
o porcărie !

(Urmare din pag. I) 

in gestuj lor, de recenta hotărâre 
guvernamentala, Plinire alte fa
cilitați, 11.G. prevede ca, după 
cinci donări făcute in cursul a 
doi ani, acestora să le fie înmâ
nata o primă in valoare dc 5000 
lei, plus alte chestii tentante. 
Nu mai spun de mărirea la 1200 
lei a alocației de hrana. „Chiar 
ieri (29 martie n.r.) a fost aici 
patronul restaurantului „Para
dis” — relatează dl. dr. Martin. 
Dc comun acord ,am stabilit me
niuri pcatru donatorii onorifici. 
Acești 1200 lei nil se înmânează 
donatorului, ci se dau sub formă 
de hrană, o ciorbă, deci lichide 
calde, o friptură sau un grătar 
consistent, dulciuri și o sticlă do 
bere. Celor care nu vor să con
sume la restaurant li se vor face 
pachete. Mai mult, donatorilor le 
vor fi rezervate câteva mese la 
care vor fi serviți în mod special. 
Prin asta dorim să-i atragem".

La centrul de recoltare din Pe
troșani nu numai că au fost aco
perite, in întregime, necesitățile de 
sânge, ci s_a îmbunătățit simțitor 
calitatea prețiosului lichid purtă
tor dc viață. Rebuturile s-au di
na nuat, Aceasta deoarece so e- 
’ectuea'ă Un sever Și atent triaj 
muno-cnzim.itic pentru HIV 1 șl 
IHV 2 (SID \), precum și pentru 
lepatifa epidemică, virusurile B 

si C- T a baza acestei afirmații 
’iu mărturie cazurile reactive 
lescopcrite înlr-0 anumită trusă 
le lucru pentru HIV 1 și 2. Pcn- 
ru confirmare sau infirmare se 
ișteaptă rezultatele dc la labo

tre paianlez--): „și vn in,»i fi?" o 
porcărie. Explicația e simplă Lo 
oi.i actuală — cu loate -salurile 
sțâinile In Jurul acestui coz — 
nu se întrevede nu 1 o rezolvare 
a situației. Ori, după câte ne 
aducem aminte, unde-1 lege, nu-i 
tocmeală. I’oale domnul piefect, 
la urechile căruia a ajuns proble
ma, gfl lămurească... porcăria. Da
că acest caz nu întră In compe
tența legii, înseamnă că în Ro
mânia nu există corupției

-I’.S. Hol mai deținem o serie 
de documente și mărturii. Dar, 
deocamdată, ne oprim alei. Con
siderăm eâ am adus suficiente 
dote In bazui cărora autoritățile 
pot prelua cazul, in vederea reS- 
«tabllirii legalității. 

ratoarele de specialitate. Sângele 
de la acesta persoane nu a fost 
dat in transfuzie. Îngrijorător este 
însă numărul mare de virusuri 
I1I3S-36 de Ja începutul lui 1993. 
Recent, s-au primit truse destina
te evidențierii virusului IICV. și 
s-a trecut, deja, la localizarea sa. 
Poarte îmbucurător este faptul că, 
în nici una din aceste luni, nu 
s-au transmis, post transfuzional, 
cazuri de hepatită. Ceea ce dove
dește că linia ultramodernă „Pas- 
teur" dă rezultatele așteptate, iar 
asistentele care operează cu ca 
sunt de un profesionalism aparte.

Alături dc această dotare de 
excepție, din generația anilor ’90, 
își târăsc zileje și aparate de pe 
vremea când se anunța, victorios, 
încheierea colectivizării. Locul ce
lor câtorva autoclave, centrifugi, 
termostate Ș.a. datând din anii 
'60 ar fi un muzeu, jpr nu acela 
în care se (mai) află și acum, 
îmbucurător este însă că, în cen
tru, este în curs de amenajare o 
nouă boxă — dotată cu sistem de 
recoltare sigur, elegant și mo
dern —, care va permite efectua
rea a patru recoltări simultane în 
loc dc două, câte se efectuează in 

prezent. Numai cine a donat sânge 
știe ce gest omenesc a făcut pen
tru semenul său. Marți, 30 mar
tie, dimineața, am numărat, la 
Centrul de recoltare din Petro
șani, 40 dc bărbați vânjoși veniți 
.să doneie sânge pentru col aflat 
la ananghie. Nu mai adaug nimic. 
Ar fi de prisos.

Ghcorglie OLTE.1NU

Piedici în calea privatizării
(Urmare din pag. I)

Ca, bunăoară, cea soluționată prin 
hotărâre Judecătorească In legă- 
tură cu magazinul cumpărat In 
cele din urma de „( omllniallmeni" 
Timișoara...

De curând ,după o perioadă de 
inactivitate caro s-a prelungit 
câteva luni, a fost dai în locație 
de gestiune unui întreprinzător 
particular șl complexul do oii— 
mcntațlc publică „Minerul" do 
către... SG Diamant. Restaurantul 
a fost redat destinației sale. Dar 
după ce întreprinzătorul pai licit- 
Iar și-a asumat niște riscuri. A 
Investit câteva sute de mii pen
tru reparații, dotări șl amenajări. 
Mal mult, a ți fost luat Ia rost 
de reprezentanții biroului urba
nism al Primflpei Petroșani lo

Extremiștii 
udemeriști...

(Urmare din pag. I)

România au stârnit, ca și altă 
dată, un val de proteste justifi
cate. Ceea ce e mai grav, însă, 
ele au fost susținute, recent, de 
însuși liderul UDMR. Dl. Marko 
Bela a declarat cu prilejul reu
niunii Consiliului UDMR din 27 
martie a.c., la Oradea, referindu- 
se la afirmațiile lui Tokeș că 
„faptele sunt reale, necesitând o 
documentare temeinică* 1*. Ne pu
tem întreba, pe bună dreptate, 
ce fel de aripă moderată a în
vins la Congresul UDMR de la 
Brașov, dacă na mal există o 
delimitare între extremistul ire
dentist naționalist Laszlo Tokeș 
care îndeamnă la ură și liderul 
partidului totalitarist etnic?

Comisia ordonată de Pro»ur.ihi- 
ra Petro-,.uni n_a făcut altceva de
cât SA SUGEREZEI In acesta 
condiții indiazniin să sugeiărn și 
noi tuturor privatizațiloj care <iu 
„mici probleme" să apeleze la a- 
geste comisii de sugerâtori.

„Griji, necaz, nevoi, durere sc 
vor duce ca un futnl" Astfel, pro
blemele economice, sanitare, so
ciale' ,eîc. In nivelul țării vor fi 
rezolvatei

DJr recunoscător — efl nu.f dr 
mirare că ma» fac unii moțiuni de

i cenzură! — dl. BurJulfceanu Ion 
, ® amenințat Dn membru al comi- 
• «iei că „dacă vă mal prind pe 
. «ici, nu răspund de viața dv". 
f | Pa ce ne Întrebăm In titlu (In

Lucrurile devin și mai clare 
prin reacția extremiștilor ude
meriști față de o decizie admi
nistrativă cum este cea a numirii 
prefecților în. județele Harghita 
și Covasna. La reuniunea Con
siliului UDMR de la Oradea s_a 
adoptat un document prin care 
se afirmă că „în România s_ar 
duce o politică discriminatorie 

față dc minoritatea maghiară**, 
atrăgându-se în mod deosebit 
atenția asupra situației că la con
ducerea prefecturilor din Covasna 
și Harghita nu fost numiți pre- 
fe ți români. Unii delegați dc 
Ia consfătuirea de la Oradea au 
apreciat această decizie admini- 
trativă, drept „curățire etnică**. 

Dar cine mai apără drepturile 
copiilor dc români școliti în lim- I 
ba maghiară în localitățile din 
Județele Harghita și Covasna cu 
populație preponderent maghiară 
și învățământ separat? Nu n; se 
pare întâmplător că o parte a 
delegaților întruniți la Oradea 

au părăsit reuniunea Consiliului 
UDMR. Acțiunile lor anticonsti
tuționale nu întrunesc consensul 
etnic. Extremiștii udemeriști sunt 
izolați in propriul lor partid.

In mod firesc, fiindcă ci nu 
reprezintă opinia majorității et
nicilor unguri, caic nu sc îm
pacă cu acțiunile iredentiste, na- 
ționalist-cxtrcmistc.

’z/////////z/zzz//z/z/z/////r/7z/z,///////

Avem 
elicopter

Cu ri.i ul de a fi considerat un 
gazetar pro-guvernamcntal, deși, 
nu sunt, trebuie să spun că oa
menii care fac ceea ce promit 
merită toată stima. Concret. Vi
neri 1 s-n cerut primului minis
tru un elicopter pentru spitalul 
din Pctro-mnl. Sâmbătă domnia 
sa a fost la Sibiu. Duminică este 
duminică pentru orice om. A 
fost luni la mijloc și marți, la 
prima oră a dimineții, s-n pre
zentat elicopterul la spital. Avem 
deci un milloc rapid dc Inter
venție în caz dc „necaz". Cum 
domnul Vficăroiu a dovedit că 
se ține dc cuvânt, să îi acordăm 
încredere și să 1 vedem în con
tinuare. (Al. H.) 

legătură cu amenajările șl ropn- 
rațlile efectuate. Ce, te Joci cu 
primăria șl dispozițiile? Că ame
najările s-au făcut după un pro
iect și o înțelegere prealabilă cu 
SC Diamant nu confeazâl

Din cauza locațiilor dc gestiune 
care atârprt ca o povară, câteva 
unități cu profil alimentar se 
zbat să ruleze un fond dc marfă 
care abia le asigură supraviețui
rea de la o lună la alta. Cât des
pre cumpărător), Dumnezeu cu 
inilal Au dispărut cfltcvn unități 
alimentare și au apărut în locul 
Jor altele, particulare, care doar 
de formă nu păstrat vechiul pro
fil.

Soluția caro sc impune, spre 
atcnțla parlamentarilor noștri, 
cate privatizarea reală. Cu eflt 
mal repede, «u atfit mai bine.

iîoRoscoe
BERBEC ~ DRAGON

(21 tnartio — 20 aprilie)
Vorba dulce, mult aduce. Fiți 

„pe fază**.

TAUR — ȘARPE
(21 aprilie —■ 73 mai)

Acum este momentul să re
luat! totul de la capăt. Mul ales 
în plan sentimental,

GEMENI — CAL
(21 mai — 21 iunie)

Valoarea nu așteaptă numărul 
anilor.

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 iulia)

Un efort inutil pn a mare duca 
la... blazare.

LEU — MAIMUȚA
(23 Iulie — 22 august)

A sosit vremea să dovediți cu 
adevărat cine sunteți.»

FECIOARA — COCOȘUL ’
(23 august — 22 septembrie) ’

Fiți cu ochii-n patiu. Cineva 
vă pândește după colți

BALANȚA — CÂINELE
(23 septembrie — 22 octombrie)
Situație financiară dezastruoasă. 

Doar un miracol vă maj poate 
scoate din impas.

SCORPION — MISTREȚ
(23 octombrie — 21 noiembrie)'
Modul în care tratați lucrurile 

se bucură de o unanimă apre
ciere.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
înfierbântat(ă) de o declarației 

măgulitoare, dați în vileag taine 
compromițătoare.

CAPRICORN — P»OU
(21 decembrie — 19 ianuarie) 1

Jovialitatea dv. va zdrobi multe 
inimi. Nu fiți crudei).

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 laruarie — 18 februarie) I

Astăzi, aveți șansa de a vii re-. 
.lansa în plan financiar șl senti
mental. Nu ridați uc zi-U

PEȘTI — IEPURE
(19 februarie — 20 martie) 

Mulți sunt cei care sc învârt 
în jurul dv. Important este pe 
cine alegeți să râmună.

M 

programul" 
T V

JOI, 1 APRILIE
7,00 TVM. TefcmalmuL

10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj. .4
12,00 Film artistic. SCUMPA 

MEA SECRETARA. 
(SUA, 1948).

13.40 Desene animate,
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică
15,00 I’reuniversitiirin.
15.30 Tcloșcoală.
16,00 Repere Moldave.
17,00 Repere Transilvane 
17,00 Actualități.
17,05 Magazin In limba grrma- 

nă.
18.05 Povestea vorbei.
1.8.35 Telc-discul muzicii jx>pu-

laie. f
19,00 Spectacolul lumii
19.30 Deser.o nnim.ite 
20,00 Actualltâțl.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. BALf.AS.
21.40 Reflecții ruficic
22,00 Microie» ital Mircna Viru 

tllă.
22.15 Azi In prim plan.
23,00 Actualități.
33.15 Confluențe.
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ȘOFERI! IN AEROPORT

Cineva nu va iubește
I Din surse demne, am aflat că, în sfârșit, a fost găsit un am
plasament potrivit pentru viitorul post de politie din cartierul 
Aeroport ți anume pe firul principal de circulație, Intre piața 
Dacia și cap de li:.ie (AUTL) — Șerpărie. Rațiunea acestei decizii 
se întemeiază pe faptul că, oricum, de o bună bucată de vreme, 
șoferii avizați reduc aici viteza, până la limita... răbdării, grație 
existenței în zonă a unui șanț cu antecedente privind atentatul 
ia integritatea suspensiilor. Salutăm ideca (Să trăiți!) și rugăm 
insistent ca, în această perspectivă, șanțul să fie, totuși, păstrat, 
protejat chiar, ca monument al neglijenței. (Șt. G.)

Cartierul Dacia riscă să devină 
Grădina zoologică din Petroșani

Marți dimineața nc_a vizitat 
la redacție domnul P.G. (nc-a 
rugat să nu-i publicăm numele), 
locatar al blocului M3 din car
tierul Dacia (lângă târgul de 
porci). In numele locatarilor din 
acest cartier, dl. P.G. protestea
ză împotriva unei decizii a Pri
măriei prin care centrul de bu
telii din Dacia se mută în ve
chiul centru, la o distanță de 
aproximativ un kilometru.

Acest centru a ființat în a- 
ceasta zonă timp de o lună, gra
ție unei decizii a d-lui Stoicuța. 
Motivul revenirii pe vechiul am
plasament s-a datorat celor 160 
de semnături str2nse de locatarii 
din jurul vechiului centru prin 
care aceștia protestau, la rândul 
lor, la mutarea acestui centru. A-

Tn atenția veteranilor de r«z.I>oi

Bilete v 
" Foatre multi veterani de răz
boi ne-au întrebat care este si
tuația biletelor de călătorie pe 
CIR eliberate acestora pentru 
anul 1993.

Ke_am interesat și suntem în 
ir i^Ui'â să v7> informăm că până 

ccstor proteste lj se opun acum 
270 de semnături ale locatarilor 
cartierului Dacia.

Domnul P.G. este nemulțumit 
total de serviciile prestate de 
către RAGCL Petroșani. Îndrăz
nim să spunem că nu este sin
gurul. In fața blocului M3 ca
nalizarea este înfundată, bălțile 
ocupând aproape toată suprafața. 
Un alt motiv de nemulțumire 
se datorează prezenței în jurul 
blocurilor a cotețelor de porci 
și chiar de vite. Cartierul se 
pare că a devenit o grădină zo
ologică. „Vine vara și nu vom 
putea deschide geamul din cau
za mirosurilor" ne spune dl. P.G. 
După cât se parc, mirosul pri
măverii nu va pătrunde în caselo 
celor din Dacia. (Vali LOCOTA)

a 1 a b i 1 e
la ora actuală, bijclcle C'FIl dis
tribuite veteranilor și văduvelor 
de război pe 1992 rămân vala
bile. Pentru anul în curs, noile 
bilete speciale de călătorie vor 
fi distribuite după ce vor fi 
primite, adică după aprobarea bu
getului de stat. (T.V.)

Raidul de sâmbătă seara

Băiet fiind... discotecile cutreier&.n
E3I In Petroșani, cele patru discoteci sunt trei: Vox 

Montis și Disco-Bar
Sunt sigur că ați remarcat și dumneavoastră: sâmbătă seara 

scade vizibil încordarea internațională. Pentru o scară, lumea 
pare mai frumoasă și mai bună. Pentru o singură dată p0 săp
tămână, grijile, nevoile, neca: urile șl durerile par sa se fi dus ca 
un fum.

In această scară, principala atracție pentru tineri o constituie 
discotecile. După câte știm, Pelro.ș miul este cel mai blagoslovit 
cu asemenea locuri. Junii și junele din acest oraș pot alege intre
patru discoteci, in funcție de ba 
să audă. Pentru că noi am vri 
mult, le-am vizitat pe rând pe

Bl DISCOTECA MAGIC
(A king of magic, aș spune eu). 

„Diane, este ora 18“ — îmi spun 
precum agentul Goopcr. Cu nu
mai 50 de lei și fără a mi se 
rupe bilet, am pătruns pe un 
tărâm întunecos, nicicum de 

basm. Acolo nu răgeau balaurii, 
ci două cutii vechi dc lemn, un 
soi de animale preistorice, nu
mite în atlasul zoologic „boxe".

Am rămas surprins că în acele 
vremuri preistorice oamenii cu
noșteau berea. Ei bine, stimați 
cititori, la o masă împărătească 
ședeau, istoviți de acest lichid, 
spumos, zece ortaci cu 10 metri 
pătrați eh bere în față. Cine nu 
descoperisc berea, consuma alte 
lichide iute ridicătoare la cap. 
Intr-un colț, la o masă de patru, 
gungureau fericite două „fccioa-

H DISCOTECA DE IJ
„Diane, este ora 18,45 de minute". Prețul de intrare este 150 

de lei. l’articipanți: aproximativ 50. Loc ele desfășurare: holul 
teatrului. Sonorizarea e ceva mai bună decât cea de la Magic, 
insa lasă și ca mult de dorit. La capitolul efecte de lumini, n-aș 
putea să scriu decât despre un biet far roșu aliat Intr-lin capăt 
de hol.

Se ascultă in liniște „Compact". Spun în liniște pentru că 
apoi a urmat la volum maxim un AC/DU care a sc’os d n minți 
până și pe discotecaTi. Lumea alerga chiuind prin hol. Urni, mai 
energici, după un avânt de 10—20 de metri, se aruncau in ge
nunchi, ca fotbaliștii. DJ-ul, neavând pe cap lumini sau mai știu 
cu ce alte flecuștețe care se găsesc intr-o discotecă soioasă, în
torcea fericit casetele. Răstimp, soi bea împieună cu alți tineri 
setoși, dintr_iin pahar in care sunt sigur că era Pepsi Cola.

13 DISCO-BAR
(I..a Universitatea Tehnica), 

„Diane, este ora 19 și 15 minute". 
Pot să spun ca este prima dis
cotecă in care iutru în seara 
aceasta. Sala este amenajată cu 
bun-gust și frumo3 iluminată. 
Sonorizarea este impecabila. Scu

ii și de ceea cc vor sa vadă și 
t să vedem și să auzim cât mai 
toate. Iată cc-atn putut vedea:
rc“, arătoase ca două flori de 
ochiul-boulul.

Pe acel târâm, ccl puțin la 
acea oră, nu exista nimic care 
să aducă a DJ. Muzica curgea 
(sau se scurgea) prin cele două 
boxe fără ca cineva să-i pună 
o vorbă bună. Intre acele cutii 
de lemn de balaur (sau balaur 
de lemn) se zbenguiau câțiva 
tineri preșcolari. Aurolac n-aveau, 
e adevărat, dar după cum ară
tau și cum se comportau, n-aș 
putea jura că nu erau depen- 
denți de el.

In concluzie, sunt sigur că 
nici o încăpere, oricât de întu
necoasă ar fi ca, cu două boxe 
hodorogite, nu poate fi numită 
„discotecă". In cazul Magic-ulul, 
poate cea mai potrivită etiche
tare ar fi aceea de „cârciumă în 
care se poate dansa".

teatrul „i.d. sârbe**

lele sunt profesioniste și se adre- 
b. iz.i profesioniștilor. Prețul unui 
bilei este de numai 100 de lei.

In discoteca este amenajat un 
bar unde se pot servi băuturi 
pentru toate gusturile și... buzu
narele. Muzica este diversă — 
de la noutățile zilei până la 
„old is, but gold is“.

Ei DISCOTECA. VOX 
MONTIS

„Diane, cste ora 20 ,1 15 mi
nute". Ușa Casei de cult'tră cmc 
inchisă. In fața ei se învârt ti
nerii care n_au mai avut lor ■ â 
intre. Discoteca este, înfr .ndev ir, 
ceva deosebit. Și nu numai pen
tru Valea Jiului ci. Jn‘Ir?zne»o 
sa spun, chiar pentru țărișoara 
noastră.

Mi-ar lua mult timp ea se vă 
descriu atmosfera săi bâtoreasi a 
care domnea acolo. Aș fi îtis.i 
neputincios să va fac sA vedeți 
cu -ochii mințit luminile r.u'ti- 
colore și să auziți mui ca învă
luitoare. Ceea ce n-aș reuși însă 
niciodată sâ scrilt așa cum se 
cuvme, ar fi ceva despre ani
matorul discotecii, Genii Tuțu. 
Numai cine l-a văzut măcar o 
singură dată cum apasă butoa
nele, cum dansează și cum vor
be ște în același timp fa micro
fon, poate pricepe ce îneramnâ 
un DJ adevărat.

„Aceasta a fost tot, Diane". A- 
juns târziu acasă, m-am. gândit 
cu tristețe la tinerii din celelalte 
orașe. Ce-or fi făcând ei la or* 
asta? In Uricani există o singură, 
discot că. In Lupeni, la feL în 
•Vulcan — nime. In Petrii^ Jx>- 
nea. Aninoasa — iar nimic. Da», 
despre toate acestea într-un epi
sod viitor. 4

Vali COCOTA

l 

„Victoria”- cinci stele 
„A urca înseamnă a te sacrii 

fica; orice culme e severă". A— 
cest citat din victor flugo este 
multo-ul sub care își reoiganiw 
zeazâ întreaga activitate cult'j- 
ralâ, cinematografii „Victoria" 
din Petroșani. După cum este 
cunoscut, la începutul anului, 
mai exact în noaptea de 8 spre 
9 ianuarie la cinematograf! a fosil 
dai.i o spargere. S-a furat video- 
proiectorul. După 90 de zile de 
adoptare iubitorii ccleț de-a 
șaptea arte vor putea viziona 
din nou filme m condiții op
time. A fost adus .și se afla in 
faza de montare ua nou video- 
proi. tor, dotat cu senzori care 
opresc automat proiecția da«i 
in sli se aprinde o sursă de 
foc, fie ea și numai un chibrit 
„nevinovat". (Al. H.) ț

Minerul Aninoasa
schimbă 

antrenorul 
F

D'ipă eșecul din partida Mu. 
Te.ul Deva — Minerul Aninoasa 
(4—1), conducerea AS Minerul 
Aninoaja a apelnt la serviciile 
lui Ila.in Petra, fost jucător la 
AS Paioșcni, iar în ultimul timp 
Jucător —• antrenor la Utilajul 
Petroșani, renunțând la activi
tatea foarte îndelungată a lui 
Emil Dobrescu, f«, >t antrenor 
principal.

In continuare, pe plan secund, 
se află dl. Dancii», iar la secția 
copil același inimos .șlefuitor de 
talente Sorin Fodor, singm ui 
care are „curajul" de a-și anunța 
rezultatele și prin presă.

Despre intcnțlile actuale și de 
perspectivă ale formației vom 
vorbi după terminarea acestui 
Campionat, ne_a declarat dl. 
Vințan, președintele secției de 
fotbal Minerul Aninoasa.

volei

Jiul spulberă 
Spartacus - ul, 0-3

In penultima etapă a campio
natului feminin de voJcj divizia 
B tineret, Jiul a atacat în forța 
încă din setul întâi, când a câș
tigat la zero, lucru mai rar în
tâlnit într-un meci de volei, mai 
ales la acest nivel.

In setul doi, forțele au fost 
egale, atacurile înfruntându-se 
decisiv la fileu, Iar serviciile au 
schimbat nu de puține ori tabela 
d" marcaj. Până la ui mă Jiul 
câștigă setul la 13, pregătind 
finalul.

Ultimi schimbare a terenului 
a adus și victori*. 15—1, demon 
strflnd calități nebănuite într-o 

echipă în care i»u de puține oii 
s-au pus mari speranțe.

Iată echipa aliniata de I’tiiii 
Sasâi'an: l’ilicbe, Karpinvez, Chi
tic, Bei cș, Tudi roiu, I .azâr, Pe- 
trovan a rămas acasă, iar Ho- 
dină și Aiighcluță ,uT fo«t re
zerve.

Duminică, i*hi/na a re
turului: Jiul Petreiiuoi — Record 
Cluj.

Fotbal, d
REZULTATE TEHNICE: Parângul Lunca — 

Aurul Brad 1—2; Minerul Aninoasa — Minerul Te_ 
line 3—I; Minerul Ccrtcj —Minei ul Vulcan 3—1; 
Mureșul Deva — CFI{ Sur tia 2—0; Metalul 
Criscior — Metalopl istica Craitie 4—0; I avior 
Orăștie — Constructorul Hunedoara I — 1; Vic
toria Călan — Minerul Bărb.iîeni 3—0; Haber 
Hațeg — Minerul Ghelari 3—I.

CLASAMENT
1. l’aiângul Lunea 2.) 16 l 3 5 1 -19 33
2. Minerul Vulcan 20 15 3 2 52--22 33
3. Constructorul 20 >2 3 5 58 - ,12 27
4. Haber Hațeg 20 11 1 5 37 —28 26
5. Mureșul Deva 20 1L l 8 37--26 23
6. Minerul Cei tej 20 8 4 8 51 -32 20
7. Minerul Aninoasa 20 10 0 10 41 -.11 20
fl. Victoria Călan 20 H 3 !) ■10 -29 19
9. CFR Simeria 20 9 1 10 11 -35 19

10. Minerul B a'bî’teiii 29 8 2 10 28-—16 18
11. Metalul Criscior 20 8 1 11 33 —13 17
12. M« laloplastica 20. U 0 1.2 51 —46 16
)3 Minerul Ghelari 20 .5 5 19 32 -47 15
14. Aurul Brad 20 6 2 12 26 -40 1 1
15 Minerul Telluc 6 l 13 24--57 13
16. Favior Orăștie 20 3 ’i 15 1; -89 8

ETAPA VIITOARE, 4 aprilie: A urni1 H■rad —
Mim rul Aninoasa; Minerul Tcliue — Mureșul 
Deva; CFll Simei ia — Victoria Călan; Minerul 
Barbuteni — Haber Hațeg; Minerul Ghelari — 
M<k..lul Criscior; MetalnpJastic.i OiA Lie — Mi
nerul Certe}; Minerul Vukan — Favior Oraș- 
lir.-; Conslructoi ul Hunedoara — Parângul Lunea.

i v i z i a C
• MINERUL ANINOASA — MINERUL TE- 

LIUC 3—1 (1 — 1). Oaspeții au deschis scorni Ia 
mm. 21, la o gravă greșeală a ap n arii gazch lor, 
dar la numai 10 minute Modreanu adaee egala- 
rea, înscriind un gol frumos cu capul, rvbuă 
ri-priză se încheie Ia egalitate. Im.-dia*, la ro
ii ia re, în inii». 49. Minerul ia conducere* prin 
golul marcat de Chircit, și apo; se despunde 
in câștigătoare după lovitura directă executată 
de Colea care a trimis mingea in poartă fără 
i a ultimul apărător să schițeze vreun gest Bun 
arbitrajul brigăzii C.ipotescu. Faur, Dkniș.

La juniori, Minerul Aninoasa — Minerul 
Tcliue 2—0. An înscris Daniei și BleopiX «are 
se remarcă toi iv u mult de U mei i kt aieei.

4

• MINERUL CERTFJ — MINERUL VIJU 
C/tN 3—1 „(0—2). Fart.da a avut hu. marți, ia 
Orâștie. dcciarccc' duminică, la O rtaj, din cauza 
limpjii.o m i ivorubil, Uerviiut a fost ujipiacti- 
Cll.'ll

Comiți i iiitleu ,r i de fotbal a mumi rr.n nil 
la Orăștie i u aeoidil ambeloi echipe, viclenia 
revenind oii p. nor, după un duel destul de 
aspru

Minei ul ViPc iin a condus la un moirtenf dat 
ru 4—0, pi m g; (urile înscrise de ÎJc.'fon (2), 
Szoracli și Barbu, dar „gazdele" au reveni* pu
ternic înscriind 3 gelurj in ul.imele 30 Oe mi
nute. DerH NBAMfV
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SCUMPUL nostru iulian Pan- 
duru, la împlinirea a 38 de pri
măveri, iți dorim sănătate, bucu
rii iar soarele fcticuai să-ți lu_ 
mîneze și să-ți încălzească p.n- 
tru totdeauna sufletul și viața. 
Cu toata dragostea Iren. Eme.e 
și familia Jugănaru. (2214)

TOATE florile din lume pen
tru scumpa noastră mamă Ro- 
dica Bocii. la împlinirea frumoa
sei vârste de 10 ani ii doresc fi
icele, Adela. Simona. frații, cum- 
na'.eJe și nepoatele. (2199)

PENTRU Ioana Bende, cea 
mai minunată soție și mamă, „La 
mulți ani!“, sănătate și fericire 
din nartea soțului și a fiicei. 
(2152) '

TÂNĂRULUI șef de au
tobază Iscroni. ing. Rez Lu
cian Florin, colectivul îi u- 
rează, cu ocazia zilei de naș
tere, multă sănătate, fericire, 
prosperitate și „La mulți ani!“ 
(2167)

DOR DE LUMINĂ
Când greu mă apasă cerul cu noru-i lângă nor
Și îmi plânge sufletul crăpat dc-atâta dor,
Când nici o geană de lumină nu e in zare. 
Tânjesc la tine, soare, că bezna rău mă doare.
Când viața ne desparte cu drumuri lungi de aștri
Și nu îți mai știu candoarea ochilor albaștri,
Când singurătatea.i singura îmbrățișare, 
Tânjesc la line, soare, că bezna rău mă doare.
Când greu mai trece timpul, fâcându.mi parcă-n ciudă 
Și doar dc vechi amintiri imi este pleoapa udă.
Când ești năluca visurilor ce nu apare, 
Tânjesc la tine, soare, că bezna rău mă doare.
Și_n astă lumc.n care și umbrele fac umbră. 
Doresc lumină sorții in noaptea asta sumbră. 
Lumină meriți tu adusă ca închinare. 
Să te iubesc în soare, iubirea mea 1 -a mare.

CERBU DORIN

DRAGULUI meu Iftenic Pe
tru, cu ocazia ieșirii la pensie, 
multă sănătate, bucurii și „La 
mulli ani!“ Cu dragoste, soția. 
(2181)

PENTRU Iftenie Petru, în 
prag de pensionare, ani mulți și 
fericiți, satisfacții și multă sănă
tate. Fiica, nepoata și ginerele. 
(2181)

VÂNZĂRI
\.\ND ruiBtS scop comele.ai 

Telcion JIJUVU (2184)
V.Ai.L) iii uju și Trabant, Uri- 

cam, str. Aicea Brazilor, bloc 82, 
m. 1, ct. 2, ap. 6. (2182)

VÂND mobila sulragcrie, fri
gider, canapele, fotollT. Petio- 
ș mi, Gii. Baiițiu, 24. (2121)

SOCIETATEA Comerciala „Stl- 
Cru 3CS Lupeni, vinde en gros 

<ri import și calea Ness, pre
țuri avantajoase. Adaos 5 la 
sută. (2156)

tilNO receptoare satelit Lasal 
(Germania). Alișare pe ecran, 
sleicO, 111 11, garanție. Telelon 
a 112/1. (2166)

V/vND strung SN 400, preț ne
gociabil. Telelon u4j708, după 
ora 16. (2185)

VÂND autoturism Datsun 100, 
preț conv nubil, V ulcan, str. Pi- 
DU.ui, bloc uJ, ap. 6. (2177)

VÂND televizoare alb-negru 
,Ku c.ron", diagonala 61 cm, noi 
In garanție. Petro ..ani, Vcnus, 
b.a-r 4. sc. 1, ap. 17. (2192)

V Al O mobila dormitor „Re- 
g..nC. lelcfjn a45197. (2191)

VÂND înapna pufuleți, preț 
n >. labil. Vulcan, str. Ci iVidJli, 
nr. 91. (2201)

CONVENABIL vând Volkswa-

ȘI DACA ploaia-i lacrimă din cerul 
Și vântul cea mai tandră mângâiere 
Când ce se întâmplă parcă e misterul 
Naturii care drepturilc_și cere

Pentru cel ce a fost un iubitor soț, tată și bunic 
CERBII DORIN 

înmormântarea, astăzi, ora 11, de la sala IACMM Petroșani. 
(2221)

M AMA Suzana Cerbu anunță, cu adâncă durere, înrolarea 
fulgerătoare din viată a iubitului fiu

ing. CERBU DORIN
Dumnezeu să-l odihnească în liniște! (2221)

SORA Elena Zaporojan, soțul Mihai și copiii Radu și Sorin 
nu-si vor puica stăvili niciodată durerea pricinuită de decesul 
dragului lor 

ing. CERBI DORIN
Dumnezeu să-l aibă în grijă! (2221)

(II INIMILE frânte de durere, fratele Ichi Cerbu, cumnata 
Marcela, copiii Adrian și Crislina anunță dispariția prematură a 
iubitului lor

ing. CERBU DORIN
Dumnezeu să_l ierte. (2221)

A PLECAT prematur pe drumul fără întoarcere cel ce a fost 
un om deosebit, bun colaborator și minunat coleg, inginerul șef 
electromecanic

CERBU DORIN
Nu-1 vor uita niciodată cei în mijlocul cărora a trăit și muncit 

timp îndelungat. Odihnească în pace!
Sincere condoleanțe îndureratei familii. Colectivul Exploatării 

de Preparare Petroșani. (2193)

COLECTIVUL Prcparației I.ivczcni deplânge amarnic trecerea 
fulgerătoare in neființă a celui care a fost un bun colaborator și 
om de alc.'i'ă omenie, inginerul șef electromecanic

(1.RB1 DORIN
I acrimi și neuilarc.
Sincere condoleanțe familiei indoliate. (2198)

g ii dubița, stare foarte buna,
Volksivagcn Golf. Telefon 560121.
(2292)

. .. D n a ,ină de scris noua,
p ț cBiv. cnabil. -Telelon 56 ji J8.
(2195)

VÂND Dacia 1300, perfectă

COI ECTIVUL dc muncitori, maiștri. Ingineri și personalul 
TES A de la Preparați» Petrila, iși exprimă regretul profund la 
încetarea din viață a celui ce a fost un bun conducător, coleg de 
muncă, om de omenie

ing. CERBI DORIN
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

stare de funcționare. Inlormațri: 
> Iun .»15962, după ora 16. (2197)

VÂND garsoni’ia, confort 1 
sp .al — Petroșani. Relații: Deva, 
teii .an 616233. (2208)

VÂND a|'artament 2 camere, 
post telefonie, Petrila, 8 Mai tic, 
informați) „4'2135 sau j 11984. 
(2211)

Ol BR I E DE SERA IC IU
SOCIETATE, anșajeazS vân

zătoare la chioșc, librărie, in
cinta hale. Telefon „11353. (2205) 

SOC IE I A i EA Comercială 
CO>! TRASIMEX Uiii.ani ang i- 
jc;.z i pe post de ospătar-ospă-
tar.i, b.irm.in-barni.ină și vânză
toare con ignați". Telefon 120 aca- 
s ' b ir — Urirani. (2169)

.SO(TETA TEA Comeitială Vil- 
c ni (re stalirant) angfficnză for- 
n ” muzit ila compun din 4 
p i ,».m3 și cojii ih.l. Relații, la

Inii firmei, Vul> in. str. 1 Mal. 
n . 'i. (lângă Școala generală nr. 
1), intri: or'Jo 15—18. (21 >1)

COLI Gll din cadrul colectivului de proiectare coiislrucții-prs- 
parnrc dc li ICI’M Petroșani împărtășesc durerea surorii și frate
lui la dispariția prematură a celui care a fost distinsul

ing. CERBU DORIN
Sincere condoleanțe familiei indoliate. (2188)

( t TOA TA compasiunea suntem alături de colega noastră 
Nu,a Zaporojan și inlrcaga familie îndoliată dc pierderea prema
tură șl fulgerătoare a fratelui ei

ing. DORIN ( ERBU 
om de o aleagă omenie și sensibilitate. Colectivul I .aboratoi ului dc 
Preparare și Automatizare — Mecanizare |( PM Petroșani, (2209)

( OLE( IIA l I, DME — R \II Petroșani și al inginerilor Șefi 
electromecanici de la Exploatările miniere din Valea Jiului aduc 
un ultim omagiu celui ce a fost un excelent colaborator și om dc 
aleasă omenie

ing. ( ERBU DORIN
Dumnezeu să-l icrlc. (2200)

( <>I F' ITA I I RĂII Petroșani îrnpăi lășcșle marca durere a 
familiei, )>ri< in<ii 1T de ineclarea fulgerătoare din viață a celui care 
a fost un bun coleg

ing. ( I.RIH DORIN
Sincere condoleanțe familiei!

( olidianul do opinii și informații „ZORI NOI" apare sub egidaMEII A( IIA ȘI /ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolue Bălcesctl nr. 2. 
I clefoanc; 511662 (dircclor-redactor șef); 
5 15972 (director cxecutiv-adininislrativ 
difuzare), 512 161 (secții), lax: 093/515972.

TIPARUI Tipografia Petroșani, slr. 
Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon 511365.

SOI IEI ,VI II COMERCIALI- „ZORI
Înregistrată la Registrul Comerțului pili 

nr. .1 20/621/1991.
( on| virament: 307060201 — Iii R Pe

troșani.
Director; MHH E A III JORESCU 
Director executiv: ing. Alexandru

BOGDAN

NOI" S. A.

FAMILIILE Vâlcea și Garaliu aduc un ultim omagiu celui 
care a fost un minunat coleg

ing. CERBU DORIN 
și sunt alături de îndurerata familie, căreia ii transmit sincere con
doleanțe. (2201)

FAMI1MA Tănasă Radu este alături de famijie, la marea durere 
pricinuită de decesul celui care a fost un minunat sot și tată 

ing. CERBU DORIN
Dnmnzeii să-l ierte. (2190)________________
FAMILIILE Chirvasă, Dobre, Ghcorghcosu, Morong si Vcțcan 

aduc un ultim omagiu minunatului om și vecin, cel care a fost 
ing. CERBU DORIN

Sincere condoleanțe familiei
Dumnezeu să.l odihnească în pace! (2189)
BUNUL nostru prieten de o rară noblețe suMetcască 

ing. CERBU DORIN
ne.a părăsit prematur, neașteptat și pentru totdeauna.

Să.i fie țărâna ușoară și presărată cu florile neuilării. Familia 
I iciu. (2198)

UN ULTIM omagiu pios pentru cel ce a fost lin om de aleasă 
omenie

ing. CERBU DORIN 
din partea familiei Bulz.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate, (2221)

COLECTIVUL clasei a VI-a A, dc la Școala Generală nr. 4 
Petroșani, împreună cu doamna dirigintă, este alături de colega 
lor Petronela Dorina Cerbu în greaua încercare pricinuită dc de
cesul talălui său. (2223)

GAVRA IO/AN și Mihae’.a — părinți, Neluțu fralc anunță cu 
durere trecerea in neființă a fiicei și surorii

GAVRA ANCUȚA MARIA
Cuvintele nu pot cuprinde durerea pe care o trăim în această 

cumplită pierdere.
Nu te vom uila niciodată. Lacrimi și Toii pe mormântul tău. 
înmormântarea va avea loc joi, 1 aprilie, ora H. (2206)

FAMILIA Broicca este alături <1° familia Gavra în greaua în
cercare prin care trece la pierderea iubitei fiice

ANCUȚA
Sincere condoleanțe! (2206)

INVAȚATOAREA și elevii clasei I, de la Școala generală nr. 
3 Petroșani, anunță cu durere dispariția fulgerătoare a scumpei 
lor eleve și colege

BORA ALINA
Te vom păstra veșnic în inimile noastre. (2210)
COLECTIVUL dc salariați ai SC „ASVIL" SA Lupeni sunt a- 

lăluri de domnul director ME ing. Draga Vasilc Mircea în greaua 
Pierdere sufcrilă prin decesul talălui

DRAGA VASILE
Sincere condoleanțe. (2187)

FIICA și ginerele mulțumesc tuturor celor care i-au ajutat și 
au jfost alături dc ei, mai ales vecinii dc pe str. Independenței, bloc 
35, la durerea pricinuită de decesul minunatului tată și socru '

I.APAPATU NASTASE (2218)

COMEMORARE

CU ACEEAȘI durere sufletească amintim împlinirea unui an 
dc la dispariția neuitatului nostru soț, tată și bunic

ONEASA TRAI AN
Soția ioana, fiul Nicușor. si nepotul CTisti nti-1 vor uita ni

ciodată. (2178)

Exploatarea de preparare 
Petroșani

organizează licitație in vederea închirierii unei supra
fețe dc 31 mp., situată in sediul Prcparației Corcești, stra
da Prcparației nr. 1 orașul Vulcan, spațiu in care se va 
amenaja un punct alimentar.

Licitația va avea loc în data dc 20 aprilie 1993, ora 
10, ia sediul prcparației din strada Prcparației nr. 1 Vul
can, dc unde poate fi procurată și documentația licitației, 
conlracost. Chiria minimă dc Ia care sc pornește licitația 
este de 23 713 Ici.

Participarea la licitație se confirmă ptiu prezentarea 
xerocopiei certificatelor de înmatriculare la Registrul Co
merțului și la Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
prin achitarea la casieria unității, până la 1G aprilie a.c. 
a taxei de 1000 lei și a garanției de 17 000 Ici. (Factura 987)

Materialele ncconiandalc și 
ncpublii ile nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu
prinse în articole aparțin, in 
excluși vi la le, autorilor,

ECHIPA DE SERVICIU:
Secretar de redacție
Ghcorghe CIIIRVASA

Responsabil dc număr 
lloiațiu ALE.XANDRESUU

Corectura
Emilia ACIIIREI

A iorica ITRȚULESCU


