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Ieri, in zi de 1 aprilie, cunoscută ca zi 
de mare tradiție a tuturor românilor bo_ 
gați cu duhul, s_a încheiat prima săptă
mână parlamentară consacrată adoptării 

Legii bugetului pe acest an. Practic, dez
baterile au început in 31 martie (când tre
buiau terminate!) și ieri, să recunoaștem, 
parlamentarii n-au stat cu gândul la pă
căleli ci și-au luat in serios atribuțiile, 
avansând „pe capitole" cum se spune în 
limbajul de specialitate al legislativului, 
lăsând totuși greul pe săptămâna următoa
re. Dacă Ia mijloc va fi vreo păcăleală, 
vom vedea pe parcursul anului...

Vasăzică, ieri, dezbaterile au avut un 
ton sobi u, fiind analitice și răbdătoare. 
Adoptarea legii e mult întârziată (griji 
mari a exprimat premierul executivului, 
care a atras atenția asupra consecințelor 
dublării unor blocaje vechi cu altele mai 
noi) dar legislativul a hotărât să respecte 
principiul care până acum l_a ajutat să 
nu greșească: încet. înccf, dar sigur! Răb
dător, cum e de fapt și poporul, parla
mentul nostru își menține ritmul și nu 
se abale de la regula statornicită; două, 
trej capitole pc zi. o lege la două. trei 
zile, nimic mai mult graba stric", treaba, 
avem vreme destulă pentru toate legile 
p'mântii'ui,

Kcră^rlător nu e decât guvernul. Zil
nic, rcDrczenlanfii executivul"!, sau îm_ 
puterniciții acestora, Irag alarma pentru 
cîlc-o lege întârziată, ba dinspre agricol-

tură, ba diivpre industrie, pentru urgen
tarea tranziției interne sau integrarea in 
structurile comunității europene. Doar 
ieri, de 1 aprilie, fără iz de păcăleală s_a 
vorbit despre Un nou set dc legi ce trebuie 
urgentate la Parlament, fiind vorba des
pre-o corelație cu alte și alic legi ante
rioare, care numai împreună pot elimina 
unele disfuncționalitățj de care se plânge 
economia. Sindicatele stau cu privirile a_ 
țintite pe ziua de 1 mai și este posibil 
să recurgă la multe mijloace de luptă 
pentru a_și obține drepturile, fără să fie 
vreo legătură istorică cu alte lupte, din 
alte vremuri care au purtat același indi
cativ calendaristic. Intre făptui că mișcă
rile sindicale se precipită și celălalt fapt, 
că legile se tărăgănează nu există oare 
nici o legătură? Dar între întârzierea u- 
rtor legi privind încurajarea investițiilor 
străine, sau avizarea acordurilor interioa
re comunitare și dorința de a grăbi re
forma nu există nici o contradicție? E 
bine să fim răbdători, să lucrăm încet și 
sigur, dar nici chiar așa. Nc.ajung din 
urmă alte nevoi, ma> mar, decât cele că
rora abia le facem față.

Va începe de linii, a doua săptămână 
parlamentară consacrată legii bugetului. 
Binc_ar fi ca in câteva zile să fie adop
tată. Guvernul așteaptă, sindicatele sunt 
mai grăbite, își pot pierde răbdarea îna
inte de 1 mai!

Ion MUSTAȚA

Plata 
telefonului

Aflăm că începând din trimes
trul II, plata notelor de telefon 
se Va face pentru perioada cu
prinsă între 1 și finele fiecărei 
luni. Deci, ultima notă de plată 
a trimestrului I va cuprinde pe
rioada 16 februarie — 31 martie, 
urmând ca din aprilie factura
rea să se facă pentru perioada 
calendaristică a lunii respective.
(I.M.)

APA
Evitați risipa!

!n urma recentelor ploi lacul 
de acumulare de la Valea de 
l’cști s-a umplut, nu chiar de 
tot ci, aproape de cota finală.

Faptul ne bucură, dar, aten
ție: .știind că o vară secetoasă 
este posibilă în fiecare an, e 
bine să nu renunțăm la măsura 
de prevedcre a bunului gospo- 
dar.

Să evitam risipa! (ț.M.jt

IN. PRO — EUROCLUB

Ce l-ați fi întrebat pe domnul 
prim ■ ministru '!

■ Șeful execuții ulm a promis că va reveni in 10—J5 
zile. N-o fi știut că atunci cade Săptămâna Mare?

Raidul „meteoric" întreprins 
de dl. pun.-mmi-.tru Nicolae 
Vac-iroiu m cutevu centre in
dus'riale, printre care -și Valea 
Jiului, a polarizat atenția opi
niei publice și a presei. Prima 
se aștepta ki minuni, iar a doua 
li deciarațu-bombă. Care chiar 
au fost. Fără nici un fel de 
rețuacie, șeful xutivului a

aruncat pisica moartă in curtea 
de pe Dealul Mitropoliei. Lăsa, 
as >i s i se ințcleu I cu miniș
trii săi .unt bine intenționați, 
rar frâna, la bunele sale intenții, 
o pun parlamentarii care nu fac 
altceva decât să se certe toată 
ziua- Și. :■€ pare, ca nada a fost 
înghițită de cătie cej cărora le 
er i cl< stinată. Deci, dl. prim-mi- 
nistru s_a întâlnit, a discutat, a 
vizitat Se audp că în uncie 
părți, gazdele au făcut totul pen
tru ca vizita să pară ca acelea 
a imp'ișr.itului. Adică l-au dus

prin muzee, — au prezentat gra- 
tice cu (ne) realizări. Metenne 
vechi! Chestii care, însă, nu 

prea l-au sensibilizat pe cel de 
la cârma executivului. Din punc
tul acesta de vedere, e un câștig 
pentru dumnealui. Știa că gaze
tarii ii urmăiesc licoare gest, că 
sunt atenți la fiecare vorbă pe 
care o scoate. Nu știu dacă, in 
această vizita, dl. Vacăroiu a 
schimbat câteva cuvinte cu oa
menii de rând. Poate că aceștia 
din urmă doreau. Dacă n-a fă
cut-o, am abordat noi chestiunea 
în cauză. Am rugat câteva per
soane intâ’nite întâmplător să 

ne spună: „DACA ATI FI AVUT 
Oi >ZIA, CE L-A I I FI IN I RE
BAT PE DOMNUL l’RIM-MI- 

NISTRU NICOLAE VACARO1U?" 
Iată i i ;punsurile primite. • Mi-

Gheorghe OI.TEANU

(Continuate in pag a 1 a)
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Lii nou tratament de 
dezalcoolizare

O gi.-. a formala din patru „sufietiști” s-.ui ocupat timp de 
cinci luni do I mlorij fruntași din Petroșani. In perioada august- 
d'-cembrie J'_I'J2, ei au ajutat bețivanii să ajungă acasă ușurați de 
bani și încăi' ți de pumni, palme, lovituri de picior. Nu știu 
dacă a. st „tratament" de dezalcoolizare a dat rezultate. însă 
p-ntru cele 17 (rețineți!) tâlhării, cej patru sunt arestați și aș
teaptă in b' ciuri răcoro <e pedeapsa, pentru tratamentele apli
cate Daci înainte, pentru Un jaf la drumul mare, ar fi riscat să 
fie duși Ia galere, băgați în ocnă, bătuti în cuie sau mai știu 
eu ce. astăzi oi se așteaptă la o p'deapsă dc până la șapte ani 
de închisoare. Timp in caro se vor tâlhări între ei, probabil

Gașca era formată din; Șincă Mugurel fon din Petroșani, 17 
an. șapte clase, fără ocupație; Muntcanu Viorol Daniel, opt cla
se, muncitor nocalificăt la EM Livezeni; Paralescu Nicolae, 16 
am. șapte cin e. fără ocupație; Toderescu Sorin, 2? ani, recidivist, 
opt clase.

ÎN PAG.a II-a

In cadrul preocupărilor de stimulare a vieții spirituale în 
Valea Jiului, Fundația IMPllO, in colaborare cu Complexul Casa 
de oas|>eți Petroșani, programează un ciclu de conferințe Pe teme 
cultural-științiifce, întâlniri și dialoguri libere cu personalități din 
țară și de peste hotare, însoțite de proiecții DIA și vizionări de 
casete video. Pentru a oferi participanților prilejul de a-și per
fecționa cunoștințele in limbile moderne, se preconizează ca dialo
gurile și conferințele să fie susținute în limbile engleză, fran
ceză și germană.

întâlnirile sunt programate între orele 17—21 în fiecare 
marți — în limba engleză, miercuri — în limba franceză șl 
joi — în limba germană întâlnirile vor avea loc în salonul Casei 
de oaspeți Petroșani care garantează și o ambianța plăcută. Pri
mele întâlniri, inaugurale, sunt programate în zilele de 6, 7 și 
8 aprilie. Intrarea liberă. Sunt așteptați toți doritorii (le noi in
formații în cele mai diverse domenii. (I.D.)

— Dc cc sâ-1 acuzam dc corupție pe loncscu, care o 
verișorul șefului? 1’utcm să-l acuzăm pc I’opcscu care 
n-arc pc nimeni. Desen dc \ fii LOCOTA

Greva foamei
PRIMUL CAZ DIN

MINERIT

înțepând de miercuri. 31 mar
tie, ora II. domnii Ionel Valen
tin Bozdog și Radu Popcscu, in
gineri in cadrul EM Valea de 
Brazi, au intrat in greva foamei 
la locul dc muncă.

Motivul accs'ei disperate ac
țiuni la care au recurs este re
zultatul unui conflict dc muncă 
între cele două p^rți: salariațj 
și conduceie. Dc menționat că 
dl. Ionel Valentin Bozdog este 
și consilier local la Primăria Pe
troșani. Vom reveni cu amănunte.
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Francezii-au optat pentru schimbare
Cu cel de-al doilea tur de 

scrutin, dc duminică, în Franța 
s-a încheiat campania electo
rală pentru alegerile legislative. 
Scorul — o victorie zdrobitoare 
pentru dreapta și o înfrângere 
categorică pentru stânga Cel 
de_.il doilea tur de scrutin a 
consfințit victoria istorică a aii ni
ței centru-dreapta — Uniunea 
pentru Franța (UPF), Adunarea 
pentru Republică (gaiillist, RI’R) 
și Uniunea pentru Democrația 
Franceză (UDF) au obținut 217, 
respectiv, 213 mandate pentru 
Adunarea Națională (dintr-un 
total de 577). Totodată, și alte 
grupări de dreapta au obțin it 
2| fotolii parlamentare. Se vor
bește dc un adevărat record pen
tru cea de-a V-a Republică: 
noya majoritata deține nu mal

puțin de aproape 85 la sută din 
locurile în Adunarea Națională 
O victorie de care conservatorii 
nu s au mai bucurat (lin 1815.

Dar, daca p< ntru forțele 
centru-dreapta scrutinul a fod 
o victorie istorica, pentru so
cialiști a fost un eșec... tot is
toric. Partidul Socialist a înre
gistrat cel mai modest scor elec
toral in ultimii 20 de ani — 70 
dc ni;,udate. Comuniștii își men
țin 23 dc locuri, față de 26 înain
te, rămânând ca priip în Adu
narea Națională. însă ecologiștii 
și extrema dreaptă — Frontul 
Național, nu au nici un deputat.

Care este explicația noii con
figurații a vieții politice fran
ceze? Liderul socialist explică 
înfrângerea prin efectele rece

siunii, u șomajului, uzura puterii

și influența pi ibiișirii comunis
mului in Estul Europei, admi
țând, totodată, și unele greșeli 
ale unor lideri socialiști. Ade
vărul e că socialiștii au ajuns 
dezavuați și lecția oferă subiect 
de meditație: o administrație nu 
poate să tot promită timp de 12 
ani, fură ?u se țină dc cuvânt.

Cum vor conlucra grupurile 
parlamentare, care va fi situația 
președint lui Mitici and, rămas 
in opoziție-, și a cărui mandat 
expiră abia peste doi ani, cum 
vor fi soluționate marile proble
me care rămân în societatea 

franceză .și cc schimbări vor 
interveni în politica externă a 
Franței după constituirea noii 
echipe guvernamentale, inclusiv 
în ceea ce privește orientarea 

spre România, rămâne de v4- 
zut (I.D.j-
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Zilele trecute a avut loc adu
narea generală anuală a membri
lor Montan-clubului „Floarea 
iF.eginei" Valea Jiului. Adunarea 
a coincis cu împlinii ca a trei 
ani de la crearea clubului. Cu 
trei ani in urmă, în irar.ic 1990, 
din inițiativa unui grup de en
tuziaști iubitori ai drumețiilor 
montane, în frunte cu regretatul 
Aurel Du’a, membrii cercurilor 
de turism montan din localitățile 
,Vaii Jiului au hotărât să_.și U- 
ițească destinde, să-și coreleze 
acțiunile, prin înființarea unei 
asociații comune — montan- 

clubul „Floarea Regine.* 1*. Hotă
rârea, pe cât de un inimă, a 
fost și o promisiune, pi figurând 
amplificarea și diversificai ca 
mișcării turistice montane, ridi
carea la cote valorice superioare 
a acestui .sport tradiț.onal pen

tru care împrejurimile Văii Jiu
lui oferă condiții deosebite. Toc
mai acestea au fost și obiectivele 
prevăzute în statutul montan-clu
bului: valorificarea ți popu’ariza- 
i.a cu prioritate i potențialului 
tuia tic al Văii Jiului, organiză
ri i de drum ții montane, con
cursuri turistice, r. elizarc.a unor 
baze materiale pr prii, acțiuni 
r’ marcare și romuri are a unor 
tr i'-.'e tu-isticc etc.

hai Moisc, mim’': „.Sc zvonește 
iu se in licl câteva mine dn> Va
lea Jiului. I.-aș fi intirb.it daca 
e mai icntabil pentru noi, car- 
bunel» adus d,n import, clm 
străinătate" • Maria M.ireș, vân
zătoare: „Ce 3-1 întreb? Să ne 
mărească salariile nouă, la ă.lia 
din comerț. Cfi-s cele n ai mici 
salarii!!" • Petru Marii naș, mun
cilor; „L-a fi înt.ebat cam multe. 
Daeă-și face meseria tot ca ăi
lalți d j prim-m .nl tei, să-,4 dea 
demisia .Să fie inștit. C< ca ce 
vorbește »i și facă Oho, câte 
l-a* li întrebai!" • Miro a Mi- 
ha. seu: „Dacă ci ar put a tr 4 
cu 1009 de lei subvenție pc care 
« dat-o acum. Sa tii cir.ci copii 
câți am eu. Că vroiam să merg 
ți Cu actflo, să-l întreb, da’ n-am 
vrut să pierd șutul" • Szocs 
Martin, pensionar: „Nu suntem 
mulțumiți cu prețurile care sunt 
acum. Nici la alimgntwra, nici 
pe piața liberă. Unde ajungem 
rioi, pensionarii?" • Nicolici 
Hon.»: „Arzi, sc face 8000 de 
Ei kiiomamu’ de la; te praf! Ck
1,-a acum, aici, un om în z ar. 
Mai putem nil ti ăi? Vai dc 
capul nostru!" • Viorcl J’iorca: 
„Multe întrebări! Când are de 
gând «4 desfacă blocajul econo
mic? Când sf. Iau măsuri pentru 
copiii handicapați? Ai văzut e- 
mis.unea de aseară cu copilul 
ăla bolnav de SIDA? Nu aveau 
medioemente, alimente cc sfi-1 

dea. Femeia, mama lui. plângea 
pur ți simplu! Ș-apoi, aș mal 
întreba: dc ce marca majoritate 
a celor care s.au privatizat sunt 
foști-foști? En d» ce nu m_am 
putu» privat.za?* e Pnduraru 
Constantin: „Ce 1-a, fi întrebat? 
Ce «rP dc gând »# facă cu țara 
asta? O dim de tot de râpă sau 
o lasă A supraviețuiască? Se 
vede că tot spre t&q mergt * • 
ikirin Gurzn: „L-nș Întreba dacă

în ci 1 i ani, multe din a-

Are minerit’ bani...
Cei ca e au c«i lj la fre .du. m-u 

ah in ciasel nuci, pol depune 
mărturie că, in . nul care a tre
cut, in repetate rânduri, s-au po
menit c.« primesc d. i mâinile 
propriilor odrasle, fotografii, după 
chipul .și asemănarea lir, pe care, 
evident, erau somați sa le plu
tească. Au mai cârâit, -ill mai 
mai uit, dar lc_.au plătit. S. nu 
sc fac.i de ru ne, chipurile.

O astfel de fotugrahe, format 
mare (cu pretenții de tablou a- 
riicu), mi-a fost „supusă atenției" 
de un vecin, oarecum indignat. 
■Pe un fond roșu dominant, se 
putea distinge, cu greii, un copil, 
de asemenea roșu, care nu prea 
aduffea cu .1 ui ,.ipai ținătoru-

Ce l-ați fi întrebat pe 
dl. prun - niinistm ?

(Le tu arc din paj. I) 

ceslc obiective »-au împlinit, al
tele maj puțin. Dat fiind că n- 
dunarca a abordat doar perioada 
ultimului an, nu ne vom referi 
la toate realizările sau neimpli- 
niriJe; vom sublinia, în schimb, 
că tocmai pe perioada ultimului 
an bilanțul acțiunilor întreprinse

Turismul montan
Intre pasiune și dezinteres
a oferit puține satisfacții. Mai 
puține decât în anii precedcnți. 
S_au inițiat și in ultimul an ex
cursii, drumeții și concursuri, 
dintre care, unele — zilele „Florii 
Reginei-*, întâlnirea drumeților 
veterani, concursul „Creste în

zăpezite*1 ctc. — s_au bucurat 
de o participare numeroasa. Tot 
in această perioadă, s-a realizat 
o publicație proprie, s-a amena
jat o expoziție de artă fotogra
fică. Dar, au fo t și acțiuni, mal 
ales in perioada iernii, Cp o par
ticipare modestă. , Deși clubul 
numără destui entuziaști, atât 
tineri cât și veterani, exemplul 
acestora — al lui Rudolf Schcnk, 

lui“. Roza (cred ca acesta e cu_ 
\untul potrivit) era lipita negli
jent pe o copertă de bloc de 
desen, cu urme serioase de pur
tare. Omul n-a vrut, la început, 
s-o plătească, dar după ce copilul 
i_a n nit de câteva ori plângând 
acasă, că-1 scoate m fața clasei, 
s-a dat Latut...

întrebarea este: de ce sc abil- 
zc ază <le lip» de discernământ 
a copiilor și de ce sunt tolerați 
și susținuți anumiți amatori? 
Probabil din interes. Al cui? 
Daca lucrurile vor continua la 
fel ca până acum, să promit un 
răspuns mai la „obiect".

Ștefan CIMPOI

i-a fost sau nu tcajnu :â vinii 
aici. Asta, apr<it;oș de alea zece 
mașini dc poliție care l-au în
soțit!" a Un tânăr in autobuz: 
„Eu nu întreb nimic. Nu fac 
politică".

Acestea au fost întrebările ce
lor intervievați. Ponte că vor 
avea ocazia să Ic adreseze direct 
celui care poate da un răspuns 
competent. Mai ales că dumnea
lui a promis să revină, peste 
10—15 zile, in S.ptămâna Mare 
in Valea Jiului Dacă o va face, 
nu se știe. Asta pentru că, hai 
să ne aducem affunte, la ultima 
cxpe'.lițic minerească in Capitală, 
a mai promis cineva că vine 
pc-aici. Și cu promisiunea am 
rămas.

D E L
Poliția va fi cu 
dumneavoastră !
Am înțeles ca fiind justificată 

teama d-lui ing. Jloria Tripon, 
directorul L’f’C Corooști, și a 
liderului : indicatului de aici, dl. 
Nicolae Gcan l. Teama efi solari.iții 
uzirrt'i, ccue vin sau *ics din șut, 
nu sunt în siguranță când se 
deplasează pe sirada Prepar ațiel. 
Îndeosebi stai a, cănd unii merg 
Iii schimbul 3, iar alții, în jurul 
orei 22—22,30, pleacă spre casS. 
„Multe s nu întâmplat pe strada 
asta — Îmi relatează dl. direc
tor. Bătăi, violuii, tâlhării .șl, ul
tima onrft, o crimă. Vă *pun 
drept, femeilor noastre le e tea
mă de bețivii care le pot aține 
calea. N-am nimic cu localul 
„La conductă" sau cum 11 zice. 
Chiar dacă 9-nr închide la opt 
seara, prin zonă tot mai rămân 
cheflii cu aticie. Noi am infor
mat RAH-ul și sindicatul despic 
situația aceasta. Cred că dacă, 
Intre orele 21,30—23, ar fi pro- 

din Petrila, Nicolae Bădău din 
Lupeni, Nicu Timaru din Hune
doara, al mai tinerilor „Amicii 
Parângului" din Petroșani sau 
din cercul „Flori de mină" Vul
can ș.a. — nu a reușit să molip
sească pe măsura așteptărilor și 
pe alții.

Lâncezeala din ultimul timp 
s-a pus pe seama dezinteresului, 
a scăderii pasiunii membrilor 
cercurilor de turism pentru mun
te și drumeții. Or munții, Rete
zatul, sunt minunați .și iarna, ca 
de altfel, în orice anatimp. O 
regretabilă nerealizare constă în 
valorificarea insuficientă a pro
priei baze turistice — refugiul 
alpin „Gcnțiana** din minunata 

Vale Pictrile, zona cea mai atrac
tiva din Retezat.

Revigorarea mișcării turistice, 
dinamizarea vieții cercurilor cerc 
mai multă inițiativă, pasiune .și 
dăruire, mai ales din partea ti
nerilor, al tuturor pasionaților

UEFA, cea de toate zilele
Ultimele meciuri dm Cupele Europene la fotbal au obligat 

forurile europene la sancțiuni drastice împotriva cluburilor care 
nu au respectat, datorită slabei organizări a întâlnirilor, normele 
impuse de acest organism, mult mai sever decât chiar Tribunalul 
dc la Ilaga. Peste 500 000 fraci elvețieni vor Intra în conturile 
UEFA, 19 000 dintre aceștia fiind plătiți de Clubul Steaua Bucu
rești. La meciul retur din Cupa Cupelor cu Anvers (Belgia), pen
tru comporLare incorectă și focuri de artificii aruncate din tri
bună, delegatul UEFA, a făcut raport special pentru aceste „acte 
nepermise", iar comisia de specialitate a „avizat", favorabil.

Ionel I'ulga a fost suspendat, in urma eliminării, trei etape, iar 
Bogdan Bucur mai are șl el de ispășit una.

Exemplele acestea ar trebui să dea de gândit șl forurilor 
noastre interne, tuturor asociațiilor și cluburilor dar mai ales 
suporterilor care, din „dorința" de a fi de folos echipei favorite, îi 
aduce uneori cele mai rnarj pagube.

Până când UEFA va pătrunde și in campionatul nostru să 
pregătim totuși stadioanele pentru sărbătoare și nu pentru vio
lență, pentru spectacol .și nu penau „război".

Cine semnează ARMISTIȚIUL?

Kugby Știința — Minerul Lupeni
înaintea începi rii campionatu

lui cu partidele retur, 1 educația 
Romană de llugby a programat 
etapele din Cupa României, în
cepând cu data dc 3 aprilie.

Echipele Știința Petroșani și 
Minerul Lupeni se află in grupă 
alături de CSM Sibiu (A.l.) $i Mi
nerul Berbești

Iată programul complet al ce
lor trei etape, după ca ic câștigă
toarea va intra în etapa supe
rioară; Sâmbăta, 3 aprilie: Știin
ța — Minerul Lupeni; CSM Sioiu 
— Minerul Berbești. Sâmbătă, 10 
aprilie: Minerul Lupeni — CSM 
Sibiu; Minerul Berbești — Știința. 
Sâmbătă, 17 aprilie: Minerul 
Berbești — Minerul Lupeni; CSM 
Sibiu — Știința Petroșani.

A POL
< nta o patrula a poliției pe a- 

ec u tH stradă, aventmurilor li 
s-ar mai tăia pofta dc a sc mai 
lega dc oameni".

Am discutat aceasta prol,Iernă 
c,j șeful poliției d'n Vulcan, ln 
cel privește, dumnealui a promis 
cu va ține sc mu dc sugestia ce
lor de la pi parațlc și va di i- 
punc ca patrula dc noapte să fio, 
la acele oro, în zona respectivă. 
Cu uite cuvinte, doamnelor pre
paratoare, poliția c cu dumnea
voastră!

Glieorglic QLTEANU

O familie 
de tâlhari

Familia Bucioă Nicolae (18 ani, 
mumlior nccalificat la Prepara
ți, j Petrila) ți Daniela (17 «ni, 
fără oeilpațic) împreună cu ruda 
lor, Negujescu Silviu (1B «ini, 
muniltor nccalificat la Prepara
ți» Petrila), In seara zilei dc 13 
martie a huit prin violențB de 
la Buzan lacob o seacă de blugi 

munților. Desigur, timpurile vi
trege pe care le trăim nu sunt 
in măsură să stimuleze partici
parea la drumeții. Scumpetca, 
prețurile aberante își spun cu
vântul. Regretabil e însă și fap
tul că in viața clubului au apă
rut animozități, suspiciuni, iner
ția. Or această stare de spirit 
compromite de multe ori din start 
unele acțiuni .și inițiative.

Ce ne va aduce viitorul? Care 
va fi destinul montan-clubului 
in viitorii ani? Calendarul clu
bului prevede și pe 1993 multe 
și interesante drumeții și ac
țiuni, atragerea unui număr cât 
mai mare de participanți. Reu
șitele lor vor depinde, însă, cum 
bine a subliniat dl. Nicu Jianu, 
pasionat promotor al turismului 
hunedorean și vicepreședinte al 
montan-clubului, de pasiunea, in
teresul .și munca fiecărui membru 
al clubului, de puterea tuturor 
iubitorilor munților de a men
ține tradiția turismului montan 
al Văii Jiului, prestigiul clubului 
în mișcarea turistică națională. 
Da, de acestea depinde depăși
rea și ieșirea din faza de declin.

loan DUDEK

După participarea la jocurile 
din turneul lotului național, am
bele echipe se afla în definiti
varea 15_lui dc bază, antrenorilor 
iămăndu-Je de făcut doar ul
timele retușuri înaintea pășirii 
pe gazonul verde, care dc mult 
limp își așteaptă idolii.

☆
Jucătorul Constantin Patri

ciii, Minerul Lupeni, se afla în 
intonair.cnt la Snagov, cu lotul 
ațional care în 3 aprilie, la 

I abona, susține prima întâlni
re ln Campionatul European de 
Rugby cu selecționata Portuga
liei.

Dorii NEAMȚU

I Ț I E
și ceasul de la mână.

Aceeași Irupa, in seara zilei 
dc 15 febru iric 1993 îi atacă în 
apropierea blocului 35 (dc pe Vi
itorului) pe Enachc Vasile și 
Clieșa C< > nel Tcofil cărora, tot 
prin violență, le iau Lunuri în 
valoare dc 126 000 lei. l’entru 
aceste fapte, ci au fost arestați. 
Cercetările continua pentru că 
sc pare că palmaresul lor este 
mult mai mare.

Văii LOCOTA

Șoferi de 1 aprilie
Sau, mai precis, viitori șoferi. 

Se învârt pc lângă mașina pc 
care sole „Școala" și fumează 
țigară după țigara. Când apare 
domnii' polițist, sar fn mașină «1 
demarează ln trombă. Pornesc cu 
„a treia", sc calcă cu stângul 
peste dreptul. Transpiră, Iți fea 
cruce ți se dau de ceasul morțiL

Domnilor, chiar dacă polițistul 
vă va spune că ați luat permi
sul, mul credeți. A fost 1 aprilie.

Vait LOCOTA

HOROSCOP
BcRBEC — DRAGON 

i21 martie — 20 aprilie)
Nu este nimic mai ușor să fa

ceți, decât numai ceea ce vă 
place cu adevărat.

TAUR — ȘARPE
(21 aprilie — 20 mal)

Dacă știți cum să vă „învâr
tiți", aveți toate șansele dc a reuși 
ceea ce v.ați propus cu cl(ea).

GEMENI — CAL
(21 mal — 21 iunie)

O decizie pur administrativă 
vă va schimba total modul de 
viață.

R XC — OAIE
(22 iunie 22 iulie)

Cei ce încearcă sâ vâ „înfunde*^ 
se vor îneca ei înșiși.

LEU — MAIMUȚA
(23 Iulie — 22 august)

Ei propice investițiilor pe Ier- 
men lung!

FEC1OARA — COCOȘUL ț 
(23 august — 22 aeptembrle) 1

Cineva are de gând să vă piu 
nă „talpe".

BALANȚA — CÂINELE î 
(23 septembrie — 22 octombrlej 

Succesul și calitățile dv. atrag 
admiratorii.

SCORPION — MISTREȚ | 
(23 octombrie — 21 noiembrie} 

Liniștea și calmul v_au reve
nit. Atenție însă la Cheltuielile.^ 
neprevăzute,

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 dc'cmbrle) 

Vă „agitați." precum roafa mo^ 
rii. Ce vă faceți însă când va 
veni seceta?

CAPRICORN — BOU
(21 decembrie — 13 ianuarie]) !

Aveți idei originale, earc-i se
duc pe colegii și superiorii dv.

VĂRSĂTOR — TIGRU »
(20 Ianuarie — 18 febroarfe) '

Perioada pe care o traversați 
acum e romantică. Nu uitați însă 
că aveți o misiune importantă 

de îndepliniți

PEȘTI — IEPURE

răslrați-vă simțul omorului, 
Vă va fi de marc ajulor astăzi

««**•«•«•** 

programul' r v
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7,00 TVM. TelcmatinoL
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI.
14,00 Actualități. Mcl-co.
14.15 Ora de muzică.
13,00 Descoperirea Planetei.
15,00 Preuniwrsitaria.
15,25 Tcleșcoalâ.
16.00 S.O.S. Natura!
16.30 Arte vizuale.
17 00 Actualități.
17,05 Gong!
17.30 Pro Patria.
18.35 Rămâi, satule. <"0 dor.
19,00 Cultura tn lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Filin serial. DEST1NW1S 

FAMTLTET ITOWARf).
21.45 Meridianele dnnwnM
22.15 Azi în prim plai».
23.00 AchiallliJțl.
23.15 Magazin cinematografic.

0,15 întâlnirea de l« mteaij 
nopții.

intirb.it


VINERI, 2 APRILIE 1993 ZORI NOI «5

URICANI Un oraș
cu viață grea

îndepărtat, 
și iarnă aspră

t

CALDA
în premieră absolută

Garanție pentru calitate O permanenfii
necesara

Igj stația de tratare a 
la barajul Valea de 
unde se execută 24 de ore din 24 
un riguros program de prelucrare 
a apei pentru consumul casnic 
— gradul de răspundere cu care 
se lucrează nu este cu nimio 
mai prejos decât la alte acumu
lări de acest gen din țară. Pre
cizarea ne_a făcut-o dl. ing. 
Petre ITanciu, primarul din Uri
cani, care deși nu are în struc
tura orașului această stație se 
informează aproape zilnic șl ob
ține date în legătură cu calita
tea apei. „Stația este dotată co
respunzător șl are un personal 
bine pregătit profesional" ne_a 
relatat interlocutorul, aduUgând 

că „analizele se fac pe tot par
cursul zilei, asigurându-se res
pectarea riguroasă a programu
lui de colectare a probelor". Am

apei de
Pești —

mai aflat 
constatări, 
cazuri de 
apei, programul de analiză este 
respectat fără întrerupere.

Precizarea făcută 
cin este binevenită 
li-ști opinia pubiică. 
Sebeș" (din păcate, 
amatorii de zvonuri au 
să lanseze tot felul de interpre
tări personale, cu pretenția că 
știu tot ce se petrece în lume. 
Le recomandăm să se lase de 
acest prost obicei. Pentru popu
lație, repetăm precizarea că la 
Valea de Pești se lucrează eu 
multă răspundere, iar primarul 
din Uricani nu este singurul 
care se informează asupra para
metrilor calitativi ai apej po*a_ 
bile.

că deși nu s.au făcut 
din care să rezulte 

degradare a calității
In 

în al 
trică a orașului Uricani -3i a uno>.i 
Llocuri sau cartiere au dcverwtji 
un lucru obișnuit. Circuitele .și 
transformatoarele sunt supraîn

cărcate dincolo de prevederile pro
iectelor. Din motive întemeiate, lo
catarii sunt nevoiți să apeleze 
la instalațiile electrice pentru 
încălzirea locuințelor. Dar, din 
păcate, nu puțini sunt cei ca 
încropesc tot felul de improvi
zații care rezolvă pentru moment 
alimentarea printr.un circuit, In 
detrimentul bunei funcționări M 
rețelei. Cu ocazia unor d< pan&rl 
care au avut loc recent, lucrători 
autorizați din echipa de inter— < 
venții a CDE Petroșani au gă— ■ 
sit In cartierul Bucura modifi
cări și improvizați; în două CO> I 
frete de comandă. Circuitele a® i 
fost refăcute, conform prcveda< 
rilor — din proiectare. 1

Pentru a asigura o întreținere 
mai operativă și bună functio- 
nare a instalațiilor caie asigur! 1 
alimentarea și distribuția curen
tului electric in oraș, șeful CDB 
Petroșan; a dispus înființarea I 
unei echipe de electricieni cară 
să se ocupe de problemele de la I 
Uricani. Este o măsură care asi
gură permanența necesară fa | 
exploatarea corectă a rețelei de 1 
distribuție, care a generat pânâ 
acum nenumărate necazuri ce- j 
tățenilor. (V.S.)

ultimul timp, inirei upcrile 
imentarca cu energie eleo-

— Domnule primar, anul 
trecut de la județ s-au făcut 
promisiuni ferme privind re
zolvarea celei mai grile pro
bleme a orașului Uricani: în
călzirea apartamentelor. In 
ce stadiu se află lucrarea și 
cu ce este dator județul față 
de oraș?

— Județul a rămas dator cu 
plata lucrărilor executate în no
iembrie (parțial) și decembrie 
1992, și pe lunile din acest an 
Lucrarea este aproape terminată, 
și trebuie să consemnăm alături 
de meritul județului, efortul 
constructorilor conduși de 
Garol Ridzi, 
s-au angajat 
record șl cu 

/> 'astă mare 
'• . Cred că
mai descriu 
îndurat locuitorii pe timp 
iarnă din cauza gerului care, la 
Uricani e parcă mai aspru decât 
în alte părți.

— In ce constă lucrarea?
— Este vorba despre introdu

cerea tcrmoficârii în cartierul 
Bucura șl asigurarea încălzirii 

pentru circa 500 de apartamente. 
Lucrarea va fi continuată dar, 
parțial, vom pă-.tra pentru Iarna 
viitoare și sistemul de încălzire 
prin centralele dc blocuri, 
resc să 
această

, alelor

I

f

dl. 
din Lugeni, care 
să rezelve în timp 
posibilități minime 
problemă a noas- 
nu e necesar 
câtă suferință

să 
au 
de

Do_ 
din 

cen-
menționez că încă 
iarnă funcționarea 
proprii s-a imbun itățit. 
In ce proporție c rcali- 
lucrarea7zată

— In proporție de 90 la sută, 
ceea ce înseamnă că este reali
zată rețeaua de transport a agen
tului termic și sunt făcute aproape 
toate racordurile de la rețea la

Dc cum treci podul de peste 
Jiu, intrtuid in cartierul Bucura, 
te iritămpu a 
ianta. 
dicat cu ani in urma 
Uitimul nivel 
pustie. Tot ce 
ta .și căi a s-a 
bucată, de la 
la ccnipamcntcle rețelei 
nalizare și electricitate, 
rat ți se mai fură, nu 
noaptea, cl și ziua, în 
mare, tot ce nu s-a furat 
ce prin blocurile râmase 
terminate, de la parter până ia 
țiglele de pe aeopei tșuri. La 
cealaltă e-xtrcniita'e a cartieru
lui tronează clădirea scheletică 
a oficiului de poștă .și telecomu
nicații, clădire 
dează pe an ce 
perii. Singurul 
zație urbana îl
uzinele înșiruite dc_a 

bulevurdul ii, la parterele blocu
rilor. Ixxatarii blocurilor, cu pu- 
ține excepții, nu beneficiază de 
binefacerile termoficârii. Multe 
iocu.nțe au fost încălzite de In 
sursa de curent electric. Dar și 
in alimentarea cu energie elec
trică a orașului s-ay produs ne
numărate întreruperi. Au explo
dat, datorată supraîncărcării, 
stații de transformatoare, lăsând 
ore în șir în întnnerio și frig 
Zeci de familii, In timpul iernii.

„Problemele sunt grave în 
ceea ce privește gospodărirea ora
șului, afirmă d). viecprlmar fosif 
Florănesc. Ele tind sA *e agra
veze dacă nu se vor găsi surse

o priveliște dezo- 
Un bloc ue Jocumțe ri- 

până la 
arată ca o casă 
s-a putut demon- 
fuiat, bucată cu 
tâmplărie până 

dc cti- 
S-a fu- 

numai 
amiaza 

Încă 
ne-

carO ic degra- 
trcce sub iritcm- 
semn de civili- 
constituie ma- 

lungul

avea 
p ar

lu-

Convorbire cu dl. ing. PETRE IIANCIU, 
primarul orașului

blocuri.
— Ce efecte poate 

întârzierea plăților din 
tea județului?

— Afectează continuarea
crărilor. Pe parcurs, în trimes
trul I s-a făcut o apreciere gre
șită care a semănat confuzie. 
S-a spus oă nu s-ar fi lucrat în 
unele săptămâni. Intre timp, 
confuzia a fost lămurită Inclusiv 
de către doi specialiști din par
tea județului care au ve: ificat 
stadiul lucrării și realizările fi
zice pe teren, pc bază 
ție.

— Dacă plățile 
cute operativ, când 
na constructorul întreaga lu
crare?

— Sunt posibilități ca la sfâr
șitul lunii aprilie să fie termi
nată termolicarca pentru cele 

500 de apartamente care consti
tuie cartierul Bucura II. în a_ 
cestc condiții, vom începe să 
oferim locatarilor apă caldă după 
un program constant

— Deci, în premieră abso
lută, apă caldă în cele 500 
de apartamente șl la iarnă, 
căldură. Care sunt perspec
tivele pentru celelalte apar
tamente?

— Dacă vom fi ajutați cu 
bani, ne vom strădui să găsim 
soluții, să extindem pe cât po
sibil tcrmofîcarca. Vor rămâne 
insă destule blocuri pentru a fi 
încălzite după cum am amintit, 
prin centralele termice. Rău e 
că rețeaua veche, inclusiv insta
lațiile din centrale au nevoie de 
reparații capitale pentru care 

nu avem fondurile necesare.
Ion MUSTAȚA

ele recep-

vor 
va

fi fă- 
terml-

In așteptarea.
într-o zonă pitorească, aproape 

de vechea vatră a satului Câmpu 
lui Neag, au fost construite cu 
ani în urmă trei blocuri de lo
cuințe, însumând 92 dc aparta
mente. Câteva din acestea au 
fost locuite un timp. Apoi loca
tarii le_au părăsit. Din motive 
întemeiate. Blocurile nu sunt 
racordate la Utilități strict nece
sare. S-a irueput construcția u- 
nel microccntrale termice. Dar 
a fost sistată din lipsă de fon
duri. Drumurile de acces n-au 
fost lei minate. Alimentarea cu 
encrgie electrică n-ar fi o pro
blemă prea greu de rezolvat. 
Blocurile se află Intr-o oarecare 
stare de degradare. Dar ar putea 
fi utilizate. Fie su fie amenajate

de dl. Ilan- 
pentru a II- 
După „cazul 

un caz real!) 
început

lon MUSTAȚA

unor investitori
ca un grup hotelier, atât de ne
cesar la porțile de acces turistic 
spre masivul Retezat Fie ca un 
centru de odihnă și recuperare 
pentru mineri. Idei, suntem con
vinși că mai pot fi. Se așteaptă 
numai o inițiativă. Nu contează 
din partea cui. A sindicatelor 
miniere, care au tatonat terenul, 
ilar nu s-au decis. A Regiei Au
tonome pentru Huilă Petroșani, 

sau a oricărui întreprinzător 
particular autohton sau străin.
In așteptarea unor investitori 

este păcat că sc degradează o 
astfel de amenajare, care s_a 
vrut cândva sa fie un cartier 
de locuințe pentru mineri, am
plasat intr-un cadru natural o- 
zonat §i pitoresc. (v'J5.)

unor probleme aproape insolubile
dc finanțare 
necesare. In 
cazonele centralelor termice tre
buie să fie revizuite. Sunt multe 
lucruri de reparații de făcut 
Rețelele aferente se aflu în maro 
parte într-o stare de degradare. 
Se pierde pe traseu agent ter
mic. Canalizările sunt înfundate 
pe lungi porțiuni. Subsolurile

a unor lucrări strict 
vara care urmează

lor. Toate acestea necesită mar) 
sume de bani. Dar de unde? Noi 
ne putem permite, pe baza re
surselor dc care dispunem, să 
prevedem decât un buget la un 
nivel de 6—7 milioane lei. Dar 
pentru întreținerea fondului lo
cativ, a rețelelor termice, de ca
nalizare șl pentru gospodărirea 
orașului ar fi nevoie dc câteva
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Ain • sx

•îva
tzzzzzzzzz/zzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zz/zzzzzs

■ Cofistru(|ii începute, dar neterinînate dc ani dc zile,
II Reparațiile și lucrările de întreținere a fondului 

locativ necesită zeci dc milioane, care nu pot fi procurate.
B Iarna care a trecut a adăugat noi deteriorări ți 

degradări.
B O singură sparanță: înființarea unei regii proprii de 

gospodărie comunală și locativă.

majorității blocurilor sunt inun
date. Gel puțin 12—13 canale 
trebuie refăcute de la capăt Ora
șul are marc nevoie dc o insta
lație auto-mobilă de desfundat 

canalele. Nu există măcar o ma
șina pentru transportul gunoaie-

zeci de milioane".
In condițiile actualelor prețuri 

O mușind jjentru transportat gu
noiul menajer costă circa 13 mi
lioane lei. Deci, cut dublul su
mei totale, a bugetului pe anul 
In curs al primăriei orașului.

O speranță ar fi înființarea u- 
nei regii autonome dc gospodă
rire locativă și comunală, pen
tru care s-au făcut primele de
mersuri. Se pornește și aici de 
Ia zero. Nn sunt fonduri. Lipsesc 
utilajele. Nădejdea ar fj subven
țiile. Bugetul național are 
pronunțat caracter de 
Late. Cu forțe proprii 
poate face câte ceva. Sprijin chn 
partea celor două exploatări mi
niere a existat ți mai există. In 
anumite limite, însă. Deoarece 

și exploatările miniere au pro
blemele lor care le copleșesc. 
Firavele surse de finanțare de 
care dispune primăria permite 
tn 1993 finalizarea apartamente
lor dc pe două scări, din blocuri 
ramase neterminatc.

Câțiva întreprinzători particu
lari, spre lauda lor, și-ap asu
mat riscul de a investi din câș
tigul lor, pentru amenajarea U- 
nor spații d^ la parterul blocu
rilor destinate activităților co
merciale. Cu speranța că își vor 
recupera banii Intr-un fel sau 
altul prin punerea pe picioare a 
unor niaceri prospere.

In pofida acestor paleative, În
treținerea și gospodăriren orașu
lui rămâne o problemă gravă, 
a cărei soluționare nu se între
vede până la acordarea uneț au
tentice autonomii locale șl din 
|>un< t dc vedere financiar Ia ni
velul primăriilor.

i un 
uusteri- 
se nini

0 bună intenție
* »»

întrebat cc-și propune eoncreti 
să facă in acest an, spre binele 
cetățenilor care i-au acordat In-1 
credere, dl. primar Petru Ilan- | 
cin ne-a spus fără a sta pe gân— 1 
duri: un parc. N-are omul In 
Uricani unde să se odihnească, 
in frumoasele zile de vară și de j 
toamnă, decât dealurile și munții j 
din jur. Cu puțină inițiativă și - 
bunăvoință, terenul viran dintre . 
blocul nr. 3 și clădirea abandon 
nată a viitorului oficiu de poșUk , 
poate se fie amenajat. Sfi aibă 
o bunică sau o mamă unde 14 j 
se plimbe cu copiii. Să mal po- ; 
poscască omul la o vorbă în pareză 
în aer liber. |>

Aflat în apropierea bulevar-' 
dului Bucura .șl pe malul Jiului , 
terenul se pretează. într_adevăie#. 
amenajării unui parc. Rămân®1 

de văzut In ce măsură va prind® 
contur această bună intenție. j

In sprijmul 
grădinarilor

Prin tradiție primăria din U- 
ricani se îngrijește să sprijine 
gospodăriile țărănești din zonă< ' 
Șl în acest an pentru cultiva^ 1 
varii care, doresc să-și asigura 
din grădinărit o recoltă propcle^E 
primăria înlesnește procurarea^ 
de semințe pentru o diversiLabo 
de legume (Cy excepția carton-' 
lor de sămânță). De asemenea,* 
pentru creșterea animalelor țâ-"** 
răii sunt ajutați pentru procurat * 
rea de tărâțe. '■/

Viorel STRAUJ

Cea inai bună ««*
O puine bună poate fj cumpă

rată la Uricani și de la vechea 
brutărie a orașului care a fost 
repusă în funcțiune. În general 
calitatea acestui produs s-a îm
bunătățit. Dar după opinia multor 
cumpărători, cea mai buna e. 
totuși, „pâinea de brutărie**, mai 
ales când producția e asigurat! 
dc un personal calificat.
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CU CK.mZ.iA trecerii a 16 pri
măveri Ue cam! soarta v_a unit, 
noi Lorc una >i Danul, va do
rim niulți ani fcricip, sanatu.e 

numai oucurn in viața. (2254) 
CU OCAZIA implinmi iru- 

moasei vuiste de 1j ani, mama 
și tata urează fiicei Gabncla 
Ciovarnaciie o viață lunga, pre
sărata numai cu flori și un „La 
mulți ani fericiți!" (2244)

PENTRU Brczm loan, un căl
duros „La mulți ani!“ Familia 
Kiss. (2191)

VÂNZĂRI

VÂND apartament 3 camere 
Petroșani — Nord. Telefon 541424. 
(2162)

VÂND televizor color Philips, 
preț convenabil. Petroșani, Gli. 
Doja, 5/2, telefon 545806, după 
ora 12. (2215)

VÂND Lada 1500 albă, excep
țională. Telefon 543253. (2216)

VÂND Audi 100 Diesel, model 
nou, Dacia 1310, 17 000 km, te
levizoare color, motor Dacia 
1300. Prețuri foarte convenabile. 
Informații: telefon 543592. (2212) 

VÂND Fiat 1300, Petroșani, Gh. 
Barițiu, nr. 24. (2213)

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani, str. Aviatorilor, bloc 

17, ap. 20. Relații, Aviatorilor 
17/13. (2220)

VÂND Audi 80, cu piese schimb, 
informații: telefon 570182. (2222) 

VÂND mașina cusut Singer și 
colțar. Telefon 541675. (2224)

VÂND urgent video player 
Funai, nou, combina muzicală 
Santana, sigilată, cu telecomandă, 
fntoiiu pat nou, prețuri conve
nabile. Telefon 544510. (2226)

SOCIETATEA Comercială Su- 
ciu SCS Lupeni, vinde cn gros 
țigări import și cafea Ness, pre
țuri avantajoase. Adaos 5 la sută. 
(2156)

VÂND mașină pufuleți, preț 
negociabil. Vulcan, str. Crividia, 
nr. 94. (2201)

VÂND Dacia 1300, perfectă 
stare de funcționare. Informații: 
telefon 545062, după ora 16. (2197) 

VÂND garsonieră confort I 
sporit. Petroșani. Relații Deva, 
telefon 616233. (2208)

VÂND Dacia 1300, fabricație 
1080. Petroșani, Dacia (colonie), 
1'2, după ora 15. (2228)

VÂND garsoniera confort I 
Petroșani, zona centrala (in 
spatele restaurantului Bulevard), 
lelelon 550870, după ora 15.

VÂND apartament 2 camere 
parter, Pitroșani, Aviatorilor, 

40/21. Relații și la bar „Andrada", 
după ora 18. (2233)

VÂND mobila dormitor „Re
gent", Petroșani, Republicii 84 19. 
(2 i 40).

VÂND Dacia 1300, alb 13, ele
mente CN, 950 000, negociabil. 
Telefon 511582. (2247)

VÂND Dacia break 1310, per
fectă stare de funcționare. Te
lefon 5 13757». (2253)

Diverse

O 1NT/XLNIRE cu supranatu
ralul LEONARDO — medic popu
lar din Republica Moldova — 
la Cava d cultura Petroșani, in 
zilele de 5 și 7 aprilie, orele 11, 
16, 18 și in 6 aprilie, orele 11 și 
16. Veți putea participa la diag
nosticai ea și tratarea unor afec
țiuni prin metode parapsiholo
gice. (2242)

ÎNCHIRIERI
STUDENT (seral) serios caut 

gazdă in Petroșani, zonă cen
trală. Telefon 560701, după ora 

" 16. (2227)
OFERTE DE SEKX IC. IV
SOCIETATEA Comercială 

„CONTRASIM EX“ Uricani an
gajează pe post de ospătar-ospă- 
tară, barman-bai mană și vân
zătoare consignație. Telefon 120 
— acasă, 232 — bar Uricani. 
<2169)

SOCIETATEA Comerciala Vîl— 
ceanu (restaurant) angajează for
mație muzicala compusă din 4 
persoane și contabil. Relații: la 
sediul firmei Vulcan, str. 1 Mai, 
nr. 9 (lângă Școala generală nr. 
1), între orele 15—18. (2151)

CAUT femeie pentru îngrijire 
2 copii (1,5 ani și 2,5 ani) plus 
menajul. Petroșani, Aviatorilor, 
70/20, între orele 16—19. (2236)

SOCIETATEA Comercială „Ma. 
linescu și Negru" angajează șo
fer, posesor al permisului de 
conducere categoria B. Relații 
telefon 560243, Lupeni. (2238)

SOCIETATEA Comercială 
„PAMINCOM" SRL Petroșani — 
patron Haiducsi Pavel — anga
jează vânzătoare. Condiții: liceul

economic, aspect plăcut, vârsta 
până la 25 ani. Relații: la sediul 
firmei, str. 1 Decembrie nr. 74 
(fosta Ex'po-Mobila). Telefon 
545391, între orele 9—20. (2251)

BARUL „Select" Vulcan anga
jează muncitor necalificat (femeie) 
vârsta până la 40 ani. Relații la 
Bar. (2252)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere 

Petroșani, Independenței, 26/20, 
cu apartament 3—4 camere. (2219)

SCHIMB garsonieră proprie
tate, confort I, Vișinilor — Sta
dion. cu apartament 2 camere, 
același cartier, zonă centrală 
sau Aeroport — Pai'âng. Ofer 
recompensă. Relații la telefon 
542883, 16—22. (2225)

DECESE

ADMINISTRAȚIA Publică Locală Petroșani aducc~ un ultim 
omagiu omului de mare delicatețe și noblețe sufletească 

ing. CERBU DORIN 
fost viceprimar al municipiului nostru.

Fie-i țărâna ușoară! (2234)

COLECTIVUL ACCF Petroșani deplânge trecerea în eterni
tate a celui ce a fost un bun colaborator 

ing, CERBU DORIN
Condoleanțe familiei îndoliate. (2239)_______________

UN ULTIM omagiu din partea colectivului UP Lupeni, adus 
celui ce a fost un bun conducător și coleg 

ing. CERBU DORIN
Sincere condoleanțe familiei. (2237)

UN ULTIM omagiu celui care a fost un om de aleasă ținută, 
bun coleg și prieten

ing. CERBU DORIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-1 ierte! Familia Corobea Stclian, (2231)

FAMILIA Contraș Teodor este alături de familia Cerbu in 
greaua încercare pricinuită dc decesul celui ce a fost 

ing. CERBU DORIN
Sincere condoleanțe. (2259)

SUNTEM alături dc colega și prietena Luminița și ii împăr
tășim durerea in aceste clipe grele, pricinuite de decesul iubitului 
ci lată

ing. CERBU DORIN
Condoleanțe familiei îndoliate. Studenții din grupa MZ-53, 

Universitatea Tehnică Petroșani.

COPIII și nepoții anunță cu profundă durere încetarea din 
viață a iubitului lor tată și bunic

BROASCA ILIE (75 ani)
înhumarea va avea loc azi, ora II, la cimitirul din Aninoa- 

sa, (2232)

COLECTIVUL Oficiului poștal Aninoasa este alături de doam
na dirigintă Xaleria Baciu la greaua încercare pricinuită dc pier
derea tatălui

BROASCA ILIE (2211)

COPLEȘIȚI de durere, aducem Un ultim omagiu celui mai 
bun lată și soț, cel caic a fosl neprețuitul

„ COSI INAȘ IOAN
Imaginea ta caldă și bună o vom păstra mereu in sufletele 

noastre. Dragii tăi fii Măritiș, X ictor, nora ta dragă Lăcrămioara 
și soția Zina.

Odihncască-se in pace!
înmormântarea va avea loc sâmbătă, 3 aprilie 1993. ora 1 I. 

la cimitirul Aninoasa. (2259)

UN ULTIM omagiu bunului unchi, frate sl cumnat 
COSTIN’AȘ IOAN

Dan, Simona, X lorica și Teofil,
Fie-i țărâna ușoară!
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2250)

NE-A părăsii pentru totdeauna dragul nostru 
COSTINAȘ IOAN

Va rămâne veșnic in amintirea familiei Ștelănescii — soră 
și cumnat —, a nepoților Eugen, Mariana și Marian.

Odihnească in pace! (2262)

I AMILI V, Cristian, Galii, Rozika mulțumesc colegilor de la 
INȘI.Ml.X pentru lot ce au făcut la dispariția celui ce a fost 

fizician KOMOIH EMII.
Nil il vom uita niciodată.
Odihnească.se in pace! (2213)

COMEMORĂRI

.FIICA Doina, ginerele VasiJe, nepoții Melania și Vasilică &- 
nunță împlinirea unui an de la decesul scumpului lor

TUCACIUC MIHAI
Dumnezeu sâ-1 odihnească! (2246)

FIICA Viorica, ginerele Dănuț, nepoții Dana și Nicoleta a- 
mintesc scurgerea unui an de la decesul neprețuitului lor tată, 
socru și bunic

TUCACIUC MIHAI
Nu-1 vom uita niciodată. (2246)

SE ÎMPLINESC 5 ani de la trecerea în neființă a 
inginerului SZOLGA ȘTEFAN 

Fie_i țărâna ușoară! Soția, fiica, nepoatele. (2243)PUBLICITAR
S.C ROZA IMPEX S.R.L. 

CRAIOVA
cu FILIALA in orașul vulcan

B-dul Mihai Viteazul, nr. 80 (în incinta studioului de 
înregistrări audio)

VINDE EN GROS
următoarele produse:

■ NESS AMIGO — 935 Ici ■ CAFEA ALVORADA 
— 565 lei ■ ȚIGĂRI: HOLLYWOOD — 296 lei; LM — 
360 lei; ASSOS — 380 lei ■ ROM și VODCĂ UNGARIA, 
1/2 1 — 610 lei B ALUNE — 175 lei/100 gr. ■ GUMĂ 
■ CIOCOLATĂ ■ ACADELE și alte produse, la cele 
mai scăzute prețuri (adaos comercial zero la sută). (2230)

S.C. DANIMPEX SRL PETROȘANI
9

str. Independenței (cartier Aeroport)
vinde en gros

— dulciuri
— răcoritoare
— țigări
— băuturi alcoolice
— cornete înghețată
— prafuri înghețată
— produse alimentare
— Coca-Cola de 1,5 1 — 530 ici (202 I)

S. C. ACOMIN S.A. Cluj
FILIALA DEVA

Angajează următorul personal (categoria IV—VI)

— zidari
— dulgheri
— fierari betoniști
pentru lucrările dc construcții contractate in țară (Dc- 

xa, Brad, Zlusti, Blaj, Petroșani) și in străinătate (Frank
lini — Germania).

Informații suplimentare la telefoanele: 615291; 615770; 
61816; fax 618151 Deva, strada Ulpia nr. 15 și telefoanele: 
541512; 513935; fax 545571 Petroșani, strada Avram Iancu 
nr. 12. (2196)

S.C. PțRPETUM IRANS SRL PETROȘANI 
(ITSAIA) 

ANGAJEAZĂ
— mecanici auto
— conducători auto
— sudor auto
Informații, la sediu, telefon 511777. (2203)

ECHIPA I)E SERVICIU:
REDACȚII Șt ADMINISTRAȚIA 2675 

Petroșani, str. Nicolac Bălcescu nr. 2. 
Telefoane: 541662 (director-rcdactor șef); 
515972 (director exccutiv-adminislrati v
difuzare), 512161 (secții). lax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia PclroșanL str. 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 511365.

Cotidianul de opinii șl informații .„ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZONI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. .1 20/621/1991.
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