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Fa(p)ta babei și 
fa(p)ta moșului

— Despre Opoziție și Putere —
■r Povestea e binecunoscută și are numeroase echivalente în 
viața cotidiană. Răul și bunul au existat ciintotdeauna, nu coabitat 
ți au alternat. Din nefericire, în zilele noastre balanța înclină mai 
mult spre rău. Și asta din cel puțin trei motive : unul nedbrit, 
altul — păgubos și unul — îngrijorător.

Unul, cel nedorit ar fj cu trimitere la titlul acestui articol. 
In viața politică a României contemporane fata babei e opoziția. 
Ea nu e pusă la treabă, e giugiulită de toți ai casei, se „pi.sicește" 
mereu. Cu alte cuvinte, nu i se cerc mare lucru. Toate grijile 
casei c id pe fata moșneagului, cai c e bruftuluită ori de câte ori 
ceva nu e in regula. In cazul nostru, toate grijile cad pe putere. 
Chiar dacă, biata de ea, trebaluiește „de cu zori și până seara". 
Pentru ceea ce face râu fata babei, tot pe odrasla moșneagului 
cade n... asta... Deci, in acest caz, balanța înclină in favoarea 
ru'.ilul.

Un al doilea motiv, păgubos pentru casa babei și a moșnea- 
gului — in cazul n tru pentru țară — ține de faptul că cele dour'i 
fe’.c (d i opoziția și puterea) sunt sure iii. Dar VI TREGE. Deci 
nu c surprinzătoare aria de interese total opuse. De-aici păruic- 
lile veșnice care au loc în văzul lumii. Și lumea, ca lumea. î.și 
d cu părerea când in favoarea uneia, când in favoarea celeilalte. 
Fiindcă ți baba, și m • il înecarea su citeze in jur o imagine cât 
mai frumoasă despre progcnituiile lor.

în sfârșit, al trfiha motiv, cel îngrijorător, este că și în con- 
if iile in care casa ar sta să cadă, cele două surori vitiege nu se 
împacă. Dimpotrivă, chiar dacă fata moșneagului ar pune curca, 
c. a b ib.i i-ar pune piedică.

T ai: l deoparte comparațiile, opoziția și puterea (care, fie 
vorba ir: e noi, ti pentru un ciolan se zbat) întrucât ru interese 
total op e, n-au tui .a și nici maturitate dt a-și la mâna pentru 
a contopi int resrie intr-unui major — ie.șiica clin irr., as. Dată 
Pe d rio.ă casa, oue nu ne aflăm cu toții sub același acoperiș? 
Sau -<p-.i un cumva ca \j veni fata m -gieșului să-ne salveze, 
d . mai deun.i . ne t „gâdit.it" auzul Cp un apel la ncsllpu-
B a?

I :. ilc n 1 sunt .împle, ca in povești, și tind să se ni raveze. 
D ■ . unânlul ar p i’.ea fi urât, daca nu catastrofal. Experiența 
Istoriei n .■ dovedește că, indiferent de simpatii sau antipatii, când 
Suriți ca l .irca se s- uRinda vădești cu acei-riși forța d în aceeași 
<1 ți: , a! il ii i de cel pe care i-ai ieiiv*»al pana 1.: apariția peri- 
tuiul :i C.'j n ' tfragiu.

...I i p. ne nu c prr târziu e n voie să se v ido că f.i;p)ta 
b 1 iuta m ■ . du; ‘..:nt împreuna. Și spre bine.

Mir<-. :i IH fOIII S( lf

Numire de
T uni, in ■. adrul unei întruniri 

care a avut loc la Prefectura ju- 
<k .. ji Hunedoara, domnul ing. 
Iulian Ci 'eseu, a 1 ist numit 
SUbp fect. Cunos ut in Valea

n-im^ atenție, pericol de iradiere
Multe ți-e dat su \ zi suim ala 

în piața d.ii Vulcan. Ace.t loc 
r. vinovat, care in decursul sap. 
țuii.anii cote uitat și pitasil de 
to.i’.a lumea, se Ir.HiJwniii în 
acea,tu zi tuli un uJvsuiat Ba- 
bdo,,. I

in aceasta zi, cele mai voi bite 
limb, s im cele «ic l umilor și 
ale i ..nai. Eie se wrlr_-(c In 
țoale imurile: de la tonul răcnit, 
de r<,. al cum.i țului stradal, pâ
nă la vufoa . plita la ureche a 
yielc in'jiui g-uin.w. Cuvinte ca; 
bun- mț, civilizați», oidinc, nu 
£ tun sc.

I’cstc tot d..,.iiie ie un soi de 
• i ie a comerțului primitiv, de 
care n am îmbolnăvit cu totii ; 
rom mi. ru..i, ucraina ni, țigani 
Ac -st comerț este ci 1 maj clar 
simptom de mizerie și sărăcie. 
Ku > ii, < grase, cu c.<< ju'i trico
tat c.ne le acoperă buba dc pe 
tun ri, numită ți cap, se lalaie 
Cu o r> rfă de nimic pe trotuare. 
D. pc buzele lui cui ouase, de

subprefect
Jiului, unde a îndeplinit funcții 
dc decizie in minerit, dumnm-.si 
cete inginer miner, în ultimul 
timp muncind la îb-gia Autono
ma a Huilej din Petroșani.

pe c.iie picura rțif, poți auzi cu
vinte din vi il...mirul cel mai 
neaoș românești.

Biata este ba ul dm Viii m cel 
mai buiecuv uitat de cu'.re es
croci. Locul unde calcă martori 
picior de poliți-t, unde hoțn de 
buzunare, cu sau Inia treaba, i_ 
nalța osanale zeului ,V1 rcur. Un
de curvclc, f u date consistent 
devin dis dc-Jimine.iț i Jeliici 
cinstite, cu Inma și cu autoriza
ție.

Pe p.i zxcc-cini ispri zece băr
bați se înghesuiau iu jiu ul a 
citie-ști' a Lv lan țulc pline de 
admirație care le n au dm ga_ 
tlejuii, m-au determin it sa mă 
strtcor in gr lume la. N-aveam ța 
regret: am văzut un imens a- 
limbic dc Intui țuica. Unul ma
re, ca o catedrală, de 1 iUO litri. 
•Spun t i o r il : lia.l pcntiu ca o 
a'.tlel de minune este un oLi ct 
de cult, un altor sau chiar un 
templu pi nli ii’ un cuii'înnator 
prule iunist Ul țin.a. In pi ijm.i

Cwm se agonisește o jumătate 
de milion

In dtiii.t zile kt rând, o Angelica Nero autohtonă a dibuit câțiva fraieri pe care i-a

Unde se adună banii, sc îm
puținează ■ mintea ? întrebarea 
nu c deloc întâmplătoare. Am 
meditat asupra chestiunii în 
cauza când am aflat de „pllisa" 
luată, siîptămîna trecuta, de câ
teva persoane pline de lovele. 
Locul acțiunii — piața din Pe
troșani.

Primii care „au mușcat" au 
fost doi negustori dm Sevei in. 
•Soț și soție. Pe la ora unu și ce
va după amiaza erau la poliție ți 
se plângeau d ■ ceea ce pățiseră. 
Ascultându-i, rj știai ce să faci. 
Să-; compătimești sau să râzi. 
Varianta a doua mi s-a părut 
mai potrivită. Păi cum să nu 
faci asta auzind cum s-au com
portat soțul și a lui soție. Trea
ba s-a derulat cam ața. Vine o 
damă bine, înțolită trăsnet, și le 
propune sa le vândă mărci. Evi-

Apel către creștini
Sfințitul nostru Episcop flotele lovite de atâteal’rca Sfințitul nostru 

Dr. TunoLci Scvicitl al 
și lluncdoaici, cuiiosclnd 
lele noastre creștine, a 

Ai udului 
suf'k’- 

propils
de câț.va ani ridicarea linei Sfin
te Manâstiii pentru călugări in 
Valea Jiului, loc binecuvântat de 
Dumnezeu al at.riilui nr gi u ro
mâne .c.

Receptivi la ace sta dorințS 
de sullet și neam cre-t.n. pu>lo- 
popul locului l'r. Dr. Dorcl Po
gan și frații preoți din Valea 
Jiului, au considerat cu ridicarea 
.Sfanțului lac.'iș ar contribui la 
imdțaria spirituala a „cinst tului 
și sfanțului no-.tiu n un'*, cum 
uprui.a Milrppolitul Șl f.m de 
Alba Jttli.a.

Locul propus -și afcept.it dc St. 
j .i , .pu n I n i județului 
Wimcdmir.i și Comaliul local Vul
can, se alia pe raza l’arohii i 
Ort. Roin. Vulcan II, în punctul 
„I’trian.x Mimteliii" — Comești 
— Vulcan, in mijlocul Văii Jiu
lui, intr-un loc pitoresc și inal- 
țător, unde cu toții voni aven 
posibili’ate.i dc a ne ictulcgc su-

certofi și ceapă! 
creației .s.dc șen.i artistul. Avea 
m’iTtați lum i și însutite pina-n 
colțurile ochilor. Z.mubea leiii.il 
ci mirase iri posteritate.

Undeva, tot în piața, se afla 
p n i ită o rluhlța neagra, cu nu
măr de Mureș. Pe iii ișina scria 
cu litere de-o șchioapa: „I’ ricul 
<1 ■ ii adii ic", .'■'ui nu ci cărți ca 
ma na adus :c iu piața ceva ra
dioactiv. I ( nu conține.i nici 
plutoniu, nii i uraniu, ci ceapa 
(fa imn c.-.ipa și cai toiul cel 
mai c.u tof din câți am văzut 
v r .idalu.

l'âtcva ori . , m iiimil na
țional devin, practic impiactic.i- 
bil. Șoseaua, ani.irul.i si așa din 
culc-alară, devine locul prin care 
ma mile nu pot trece. Singurul 
care txcc cu „șui inia in accsie 
loriul este timpul. Timpul p.ma 
cm I cineva v.i obs> rva c.i, to
tuși, ceva iui ni. r.i/c I ine prin 
ac. ' te locuri.'

V»li I.OCfllA

lăsat mască. Și fără bani.
dent că nu dc-alca pe care pro
letarul român le da când își ia 
lampa ori o sculă trebuincioasă. 
Din acelea cu „15“ in fată. Dcut- 
sche-Mark, adică. Eemeii-negus- 
tor încep să-i sticlească ochii. 
Iși și vedea valuta, frumos o- 
râniuită, în diplomat. Ca-n fil
me. Mai ales că tipesa, mieroasă 
la vorba, părea de comitet .și 
zice . c i vinde oficat. Vrăjit, băr- 
Latul scoate, fără să clipească, 
două sute cincizeci de mii de 
lei și ii pune în mână. „Două mi
nute și v-aduc valuta din ma-ină. 
Uite-o acolo I", a grăit necunos
cuta. Și s-a topit. Dc tot. Restul 
îl .știți.

A doua zi, in plasa șmecherei 
a intrat un alt grup de negustori. 
Dc asta dată romi, din aceia cu 
mașini de Alba. Unul dintre 
garoi a surit la cap cu doua sute 

vitregii 
inerente trecem noastre viemcl- 
nice pe <icest pâini nt.

frați creștini și mineri.
Dumn.zcu binecuvântează „pe 

cei ce iubesc podoaba Casei Sa- 
le“. Sa fim uniți in realizarea a- 
ccstiij Slânt .și măreț act de 
cr diniă sti nmoșeasc a, de neam 
și de silfi' t.

Mănăstirea va purta numele 
„I’oiana Muntelui" și prin aces
te rânduri rugam pe toți fiii și 
fiicele l’.isei icii noa-tre strămo
șești, cât si pe toți frații crc-tini 
și oameni de bine să contribuie 
la lidicarea acestui Sfânt Lai aș 
cu „co_i prisosește fiecăruia", ca 
o muu jertfa la jertfa suprema 
a Domnului nostru Iisus Iliistos. 
care s-a jertfit pentru râsciim- 
păr.u a noastră din mrejele po
trivnicului diavol.

Pentru realizarea celor propu
se, s-a dischis la BU R Petro ani 
contul nr. 45365.02.1. Protojiia- 
tul Petro ani, cont in care pi co- 

(Coiiliiiuau in pae- ■ 2 aj

C rucea Roșie germană 
iu \ alea Jiului

Luni s-a aliat in Valea Jiului 
o <l.legație a Crucii Roșu g r- 
manc comiusa de domnul ll.irl- 
vvig Meier, reprezentantul in 
Româma al acestui orgam m pani 
m ZI aprilie a.i. Oaspeții n au 
venit cu mâna goma. Ci le cinci 
autovehicule sp cial ilotale pr li
tru a.stlel de misiuni au li .ns- 
portat ajutoare, consi lii în ali
nii n te, jlli.ătii, dulciuri, lrucle, 
care au lost pnn.de (i'u .ich) 
Cantinei de ajlitoi suci.il Petro
șani, Căminului de balrmii L > 
m a, Căminului de copii nr. 1 
Pctioyiini, Spitalului orășenesc 
Vuit ui și Casei de copii dm U 
mani. O pondere deosebita a 
o up.it iii cadrul acestei a li ml. 
donai eu calic Subfiliala dc Ci ucc 
Ro-ie l’etrO'.uii a materialelor 
promise de domnul Ilartvvig Me
ier la ultima con Ier. nț.i .1c pri 1 
E*.t>- vorba d spre dotarea ncce- 
sir.i v i i toa i ■ i Casc a (’ru 11 
Roșii. Vom revin cu amănunte.

douăzeci și cinci dc mii de lei. 
Gagica l_a dus la „Hl»“ și l-a 
rugat s-o aștepte în hol. Că ea 
urcă in cameră și vine cu măr- 
culețele. A așteptat balaurul până 
când i s_a făcut foame și sete. 
Dama n-a mai apărut. O luase 
prin restaurant, a ieșit și dusă 
a fost. i

Mai mult ca sigur că acum 
fâtuța — un fel de Angelica Ne
ro din „Dallas" — s-a dat la 
fund. Cu o juma’ de milion poa
te trai șase luni ca personajul 
din serial. Cei trași în p.-pt au 
rămas cu tristețele. De abia a- 
cum a început să le circule prin 
cap vorba bătrânească „Domnia 
și prostia se plătesc*. Tratamen
tul a fost scump, dar .și-a făcut 
efectul.

Clieoi£he Ol/IEANU

EXAMEN E
60 de salar iați ai EM Lonea 

au trecut prin lața unei 
comisii alcătuite din specialiști 
din cadrul exploatării, in vede
rea schimbării încadrării, de la 
vagonetar la ajutor miner, res-, 
pectiv, de la ajutor miner la mi
ner, precum și pentru schimbări 
de funcții. Aceasta acțiune se 
încadrează in contextul preocu
părilor constante de ridicare con
tinuă a c-.ililicurii -i implicit a 
randamentului in munca al sala- 
rialilor acestei unități. „

Împușcături 
ni noapte 
ia V uican

In data d? 4 aprilie 10J3, ora 
23, ln zona barului „Select" Vuh 
can, patrula Poliției a lost ne-, 
voită sa utilizeze armamentul 
din dotate, pcntiu tt potoli pol* ( 
nirile turbulente ale fraților NagX 
alinți sub influența alcoolului.

Alte amănunte in ziarul noss 
tru de mame. (T.V.)

in autobuz 
ca-n cocin i

Voibim mult di spre civilizație. 
Dar anumite lapte Je viață no 
eonii a/.ic, dcmoji.trand că totul 
esta doar voi ba. lata numai utt 
exemplu. Duminică, la ora 15, 
autobuzul le Uncani a plecat 
dm l’iața Vietocici ințesat oa 
lume. Nimic nou. Numaj că din 
l.ivizcni a urcat un cetățean, CU 
doi saci in care erau... (ghiciți 
ce.’), porci. Nimic altceva. Doar 
vreo 3 godaci, extrem de gălăi 
pion, pe ca.e bipedul cu preten
ții dc om, i a depus pur și sim
plu p podeaua autobuzului, în 
ciuda vcu, montelor proteste alo 
t.ix.iioai'ci. \

l.ir p.limpezii șluiu făcut da- 
loria. Adică, pe lângă guițat, au 
i .c.pănuit In jur un miros speci- 
ti. de cocină, încât să-ți lei cum- 
pn nu alta, căci lotuși de la Li
vezi ni la l.upeni este distanța, 
nu gluma. Dar nimeni n-a zis 
nimic... Și atunci in.u voi blrn 
dl'.pic cis d iZa'pe ? iGh. C.)

%25e2%2580%259eg%25c3%25a2dit.it
afcept.it
leiii.il
pnn.de
suci.il
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întâlnirea cu rock-ui
CLASAMENT: 1) AII That Sho W.ints — ACE OF BASE;

. 2) No I-imit — 2 UNLIMITED; 3) Planet Edelwciss — EDEL-
v WEISS; 4) Happy Nation — ACE OF BASE; 5) Only With You —

CPT. HOLLYWOOD I’ROJECT; 6) Fm Easy — FAITH NO MORE; 
! 7) Ordinaty Worlrl — DURAN DURAN; 8) Exterminate — SNAP;
, 9) Dur, Dur D'etre Bebe — JORDY; 10) îs Anybody Out Tliere —

FEDERAL OF BASE.

Acum câteva zile, sala Casei 
de cultura din Petroșani s_a 

, dovedit a li ncâncăpatoare pen- 
| tru f.inii grupului Compact din 

Cluj. Porniți intr-un turneu în 
vestul țării (ceilalți „Compact", 
din București se află în est!) sub 
genericul „15 ani pe scena ro
ckului românesc", la Petroșani, 
așa cum spunea Costi Cămără- 
țan, liderul trupei, au găsit cel 
mai entuziast public, o probă in 
sprijinul celor afirmate fiind cele 
cinci bisuri la care au răspuns! 
Și acum, spicuiri din jurul „pro
blemei": • purtătorul de cuvânt 
pe scenă este solistul vocal Mir- 
cea Rusu. Ceilalți componenți: 
Yogi Ixmard — chitară, Costi 
Cămărășan — chitară, lider, vo
ce, Nclu Nicoară — bas, voce, 
Alex Varga — tobe, Gabț Ghita 
— clape. • Trupa dispune de o 
instalație cxcelentâ de sunet. • 
(Publicul este în picioare (din 
păcate, uneori și pe scaune, dar 
Costi Cămărășan intervine la 
timp) la a doua piesă „Cântec 
pentru prieteni". • Fostul petro- 
țânean Nelll Nicoară interpre
tează formidabil două piese de

MINERUL ANINA — MINE- 
JtUL I.UPENT 2—0 (0—0)

S-a jucat intr-un ritm sini, 
deși terenul a fost destul de 
greu, solicitând la maxim con
diția fizică a celor două echipe. 
Prima repriză s-a caracterizat 
mai mult printr-un joc la mij
locul terenului, cu puține faze 
la poartă, acestea nefiind fina- 
nalizate datorită intervențiilor 
prompte ale celor doi portari. 
Plevii lui Pică Rus s-au dăruit 
mult, creându-și prin Ungurca- 
nu, inin 8, Krautil, inin. 16 și 
Varga, min. 35, ocazii de gol, 
dar in replică și gazdele au be
neficiat de două greșeli ce pu
teau deschide scorul in favoarea 
lor. Câmpeanu insa a fost la 
post

R< priza a doua avea sa fie mai 
animată și datorită faptului că 
se va înscrie. In min. 65, la o 
tu sincronizare Colccag — Tutac. 
B> le profftă de situație J din

Divizia B 
REZULTATE TEHNICE: Cimentul Fieni — 

Arsenal Reșița 2—1; CS Târgoviște — FC Ca
racal (nu s_a disputat); Minerul Mătâsari — 

. Șoimii Sibiu 3—0; AS Paroșcni — Electrica 
Curtea de Argeș 3—0; Dacia Pitești — Gaz Me
tan Mediaș 1—0; Minerul Anina — Minerul 
■J.upeni 2—0; CSM Caransebeș — Rova Roșiori 
2—0; Unirea Alexandria — Metalurgistul Sla- 
tina 3—0; Metalurgistul Sadu — Electrica Fieni 
2—0. Petrolul Stoina — Minerul Uricanj 3—0.

CLASAMENT
1 Petrolul .Stoina 23 14 1 8 40—27 29

, 2. Cimentul Fieni 23 13 2 8 51—35 28
3 Gaz M< t iii 23 13 I 9 48 22 27
4. Minerul Mătâsai i 23 13 1 9 49—29 27
5. Dacia Pitești 23 12 3 8 35—25 27
6 Electr. C. de Ari es 23 12 3 8 39—30 27
7. Minerul Uricani 23 12 2 9 37—37 26
8. Ai senul Reșița 23 11 3 9 42—32 25
9. Minerul Anina 23 J2 1 10 32—27 25

10. Șoimii Sibiu 23 11 1 11 40—37 23
11. Minerul Lupi ni 23 11 I 1 1 31—31 23
12. Unirea Alexandri; i 23 10 2 1 1 29—13 22

. 13. CS 'Târgoviște 22 10 1 11 30—28 21
*J4. AS Paroșcni 22 10 1 11 36—3(1 21

15. Metalurg. Slatina 23 9 3 1 1 28—32 21
16 Rova Roșiori 23 9 2 12 35—32 20

' J7. Metalurg. Sado ’3 8 4 1 1 31—43 20
18. CSM Caranscbc, 23 9 1 13 32—46 19

• 19. Electra Fieni 2.3 9 1 13 24—42 19
20. FC Caracal 21 2 2 17 21—78 6

ETAPA VIITOARE . Mint ml Uricani — Ar-
scnal Reșița; IC Caracal — Cimentul Fieni; 
Șoimii Sibiu — CS Târgoviște; Electrica Curtea 
de Argeș — Minerul Mătâsari; Gaz Molan Me
diaș — AS Paroșcni; Minerul Lup ni — lucia 
■Pite .ti; Rova Ro.iori — Minerul Anina; M< 'a 
lurgistul Slatina — CSM C.n amebeș; Electrica 
I un, — I niri'a Alexandria: P'tmbi) S'om.i — 
MelallIlT s<" '' ’

hard_rock. • Sunt bine primite 
piesele de pP ultimul disc „Vin 
vremuri noi", care se vinde până 
la ultimul! (In comerțul nostru 
local nu se găsește, noroc că l-au 
adus băieții!) • Declarații după 
concert: Ion Dulămiță, directorul 
Casei de cultură: „Cântați extra
ordinar, dar voi sunteți pentru 
stadioane, acolo aș dansa și eu!“ 
Costi Cămărășan: „Compact din 
București sunt niște farsori, ei 
sunt patru trupe într-una! Tco 
Petcr este un bandit(l?) Ei s-au 
înființat în 1989 și spun că au 
15 ani de muzică". Nclu Nicoară: 
„Îmi pare rău că foștii mei co
legi cu care am cântat, Geo Popa 
și ceilalți, n-au fost la concert..." 
Costi Camărășan: „La Petroșani 
a fost nemaipomenit! Nu ne-am 
fi așteptat."

• Superb finalul de concert, 
cu interpretarea in limba engle
ză (singura de altfel) a piesei 
„Knockin’ On Heaven Door" 
(lansată în anii ’70 de Bob Dy_ 
lan, reluată anul trecut de 
Gun's’n Roses), oferită special 
entuziastului public petroșânean.

Mulțumim „Compact"!

Fotbal, Divizia B
careul mare trimite mingi i în 
poartă spre marca bucurie a 
spectatorilor. Tot gazdele vor mai 
puncta și in min. 73, când, după 
o lovitură de colț, Câmpeanu 
este depășit și Mihail pune cu 
capul balonul în colțul scurt, 
2—0, rezultat final.

Oaspeții n-au mai făcut ace
lași joc din prima repriză iar 
victoria gazdelor este pe deplin 
meritata.

PETROLUL STOINA — MINE
RUL UR1CANT 3—0 (2—0).

In min. 1, Petrolul deschide 
scorul. După primele schimburi 
de mingi, Doană scapă printre 
fundașii centrali și înscrie peste 
Popcscu, ieșit inoportun in în
tâmpinare. La numai doar două 
minute va fi 2—0, autor Diaco- 
nu. Baluță trimite o diagonală, 
din nou ncințelegeire la interven
ție, cadou pentru adversar și 
gol aproape stupid.

Apel către creștini
(Urmare din pag. I)

tul paroh de la Parohia Vulcan 
II Ștefan Brăicău a donat per
sonal cu chitanța nr. 401500/01.04. 
1993 suma de 100 000 lei.

Dumnezeu să ne binecuvânteze 
și să fie cu noi toți, dăruindu-ne

4 -

— Când eram mic vroiam să mă fac polițist, 
dar apoi m-am răzgândit și in-ain hotărât să rămân 
om cinstit!!!

Oaspeții se pun pe picioare, 
dar remontarea handicapului este 
greu de realizat pentru că în 
față Tolciu -și Pricopi nu pot 
trece de barajul liniilor de apă
rare care s-au succedat la fiecare 
fază ofensivă a partenerului.

Florcscu seamănă panică în 
min. 35, printr-un șut extrem de 
puternic, dar portarul Petrolului 
se întinde până reține balonul.

Repriza a doua avea să fie tot 
a gazdelor care periclitează me
reu poarta lui Popescu dar apă
rarea care a dus greul meciului 
își strânge tot mai bine rându
rile. Și totuși, în min. 88, Tur- 
citu (jucător de travaliu) se înal
ță și înscrie cu 'capul al treilea 
gol al partidei spre bucuria ce
lor aproape 700 de spectatori, 
carc-.și văd deja echipa promo
vată în divizia A. Jocul a fost 
curat, disputat intr.o notă de 
deplină sportivitate și s-a bucurat 
de un arbitraj bun.

Divizia C 
REZULTATE TEHNICE: Aurul Brad — Mi

nerul Aninoa.sa 4—0; Constructorul Hunedoara 
— Parângul Lonea 1 — 1; Minerul Vulcan — 
Favior Orăștic 6—0; Minerul Bărbătcni — Ha- 
ber Hațeg 5—1; Minerul Teliuc — Mureșul 
Deva 0—0; CFR Simci ia — Victoria Ciilan 2—0; 
Metaloplastica Orăștic — Minerul Cerlej 3—1; 
Minimi Ghelari — Metalul Criscior 2—1.

CLASAMENT1. Minerul Vulcan 21 16 3 2 58—22 35
2. Paiângul Lunca 21 16 2 3 55—20 34
3 Constructorul 21 12 4 5 59—33 28
4. Habcr Hațeg 21 11 4 6 38—33 26
5. Mureșul Deva 21 1 1 2 8 37—26 24
6. CFR Simeria 21 10 1 10 43—35 21
7. Minerul Cerlej 21 8 4 9 52—35 20
8. M.nerul Aninoas.i 21 10 0 11 41—38 20
9. Minerul Bărbătcni 21 9 2 10 33—47 20

10. Victoria Calan 21 8 3 10 40—31 19
11. Mctaloplaslica 21 9 0 12 51—47 18
12. Metalul Criscior 21 8 1 12 3 1 — 17 17
13. Minerul Ghcl.iri ’l 6 5 10 31—48 17
1 1. Am ui Brad 21 7 2 13 30—10 16
15 Minerul ’J’i lini i 6 2 1.1 21—57 1 1
16. Favior Orăștic 21 3 2 16 17—95 8

ETAPA VIITOARE (duminici i. 1 aprilie):
Paiânuil Lunca — Minerul Viile;in; Fax lor O-
re tic — Mi taloplastica ()ra >tic Mm 'iul Cer-
t'-l — Minei ii 1 (Jhclari; Metal ui Criscior —
II i .ier ll.ițeg; \’iul.oria C dan Miner d ’1\ line;
rUmtșiil Deva — Aurul Br. id; Minerul Ani-
II O, isa — Consl ruclorul lom Io r. . C FI! Simc-
ri.i — Mineiul Barbatrni.

pace, sănătate și împlinirea tutu
ror dorințelor de bine.

Cu alese și creștinești mulțu
miri și Dumnezeu să ne înscrie 
numele în cartea nemuritoare a 
vieții.

Comitetul de inițiativă al Mă
năstirii „Poian* Muntelui".

AS PAROȘENI — ELECTRICA 
CURTEA DE ARGEȘ 3—0 (2—0).

Puțini spectatori au rfsistat la 
un joc de mare angajament, în 
care elevii Iu; Gogu Tonca au 
fost mereu primii la balon, reu
șind și câteva faze spectaculoase, 
din păcate nu toate fructificate. 
Gazdele au stăpânit mijlocul te
renului și au condus tot timpul 
ostilitățile, de la oaspeți remar. 
cându-sc în mod deosebit fostul 
jiulist Mot'omcte și înaltul lor 
portar, cu toate că a primit trei 
goluri.

Primul punct a fost înscris în 
min. 3, de Jordachc, care a pre
luat cu capul în poartă centra
rea fundașului Dodcnciu. La a- 
cest scor Electrica are o bună 
ocazie de a egala, dar se opun 
în ultimă instanță apărătorii ad_ 
verși. In min. 27 scorul devine 
2—0, a centrat Neiconi, a înscris 
Dodenciu cu latul, făcând justețe 
în economia jocului, față de 

câteva greșeli ale brigăzii de 
arbitri.

După pauză, oaspeții sunt do
minați categoric, ci ajungând la 
poartă doar în min. 88 când Cos- 
tel Ispir a scos golul dc pe linia 
porții. Până atunci însă Zvan- 
ciuc, Iordache, Neiconi au tri
mis șuturi puternice, apărate cu 
marc greutate dc apărătorul bu
turilor argeșene care, n-a mai 
putut evita golul lui Năcrcală, 
min. 86, înscris cu sânge rece din 
interiorul careului mic. O victo
rie meritată în fața unui adver
sar valoros, iar ca noutate, în 
poarta gazdelor s-a făcut rocada 
I'rka.ș — Oprița.

FLICHEȘ A 
,jFUGH" IN 
GERMANIA

Talentatul portar al echipei 
Minerul Ltipeni a dezertat dc la 
echipa, după partida de la A- 
lexandri.i, luând se parc, calea 
Occidentului. Așteptat să vină la 
formație, acesta nu s-a mai în
tors, căutând sn-și rezolve situa
ția sportivii pe la Departamentul 
județean al sporturilor.

După unele informații, aproipe 
sigure, Flichcș al fi ajuns in 
Germania și este în căutar. dc 
lucru. I ocuJ lui în poartă este 
luat de Câmpeanu. un portar dc 
viitor, care nu va părăsi butul 
decât in ca/ul apariției unui alt 
candidat, mai valoros, la postul 

d> ultim apărător.

HOROSCOP
BERBEC — DRAGON

Nevoia de a fi admirat(ă) vă 
îndeamnă să organizați un 
„partty"...

1AUR — ȘARPE
Acordați mai multă atenție 

persoanelor de sex opus din Văr
sător. Nu veți regreta!

GEMENI — CAL
Sunteți mclancolic(ă) și ob

sedară) de neșansă. Încercați să 
depășiți această perioadă.

RAC — OAIE
Modificați-vă atitudinea față 

de cei din jurul dv. Fiți mai ma- 
leabil(ă).

LEU — MAIMUȚA
Nu vă simțiți în apele dv.!
FECIOARA — COCOȘUL
Călătoriile, în special cele pe 

termen lung, vă sunt indicate.
BALANJ'A — CÂINELE

Nu uitați că aslrcle predispun, 
nu dispun!

SCORPION — MISTREȚ
Moment propice pentru unele 

evaluări... financiare.
SAGEI A I OK — ȘOBOLAN

Vă gândiți prea mult la dv. 
Nu uitați însă că mai sunt atâtea 
de făcut...

CAPRICORN — BOU
Singurătatea vă indispune. Din 

fericire, dv. nu puteți fi nicio
dată singur(ă).

VĂRSĂTOR — TIGRU
Astăzi primează interesele fa

miliale.
PEȘTI — IEPURE

Simțiți nevoia de a schimba 
anturajul. Vi se va oferi o șansă 
de unde nici nu vă gândiți. Ac- 
ccptați.o!
•«•*•••••**•«**•«•«•••«•«*

PROGRAMUL 
T V

MIERCURI, 7 APRILIE
7,00 1VM. Telcmatinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial.

MAGUY (Franța, 1990).
12.55 La Sept.
13.55 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzica.
15,00 Prcumversitaria.
15.50 Tragerea Pronocxpres.
16,00 Televiziunea vă ascultă!
16.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Sport-Club.
17.50 Mesaje prin milenii
18,20 Arhive folclorice.
18.45 Azi, în prim plan.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport
20,40 Telccinemateca. 

CĂPITANUL BLOOD. 
(SUA, 1935)

23,00 Actualități.
23.10 Simpozion.
23.55 Fotbal: Olympique Marscllle 

— Glasgow Rangers, în Li
ga campionilor europeni. 
(Repriza a Il-a). înregistra
re.

JOI, 8 APRILIE
7,00 l’VM. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj. ’
12,00 Film artistic.

O AFACERE ÎNCURCA l A. 
(Franța).

13.10 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuni versitaria.
15.30 Tdlcșcoală.
16,00 Fotbal: Electroputcre — 

Rapid.
18.50 Oaspeți ai Festivalului In

ternațional „Cerbul de 
Aur" — Brașov, România, 
1992.

19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rostiri, rosturi.
20,40 Sport
20.45 Film serial. 

DALLAS. Episodul 221.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 „Roma Traiance — La Ro

mânită Orientale".
22.25 Azi în prim plan.
23.10 Actualități.
23.25 Confluențe.

Aninoa.sa
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C--. a ce vă propunem in această pagină dc ziar nu este nici 
intr-un caz lozincărie. Slavă Domnului, lozincile nu mai sunt 
„savurate". (Așa să fie?)! Este o pagină pe care am dedicat-o ce
lor ce, lnptind nu o dată cu moartea, cu gravele lipsuri materiale, 
au avut .și au tăria de a spune NU atunci când șefi de ieri sau 
de azi ar fi dorit să spună DA, demonstrând că suntem cu
toții mai frumoși și mai sănătoși. Am intrat vezi Doamne, în 
„Continentul fericirii”. Adică ne-cm mctamorfoeat „peste noapte”, 
neguri și nouri". zXșadar, o pagină dedicată oamenilor îmbrăcați 
în alb — medici și cadre mcdico-sanitare medii, tuturor celor ce 
slujesc medicina românească, fie și de la volanul unei „Salvări" 
— câte vieți ny au fost salvate sau, dimpotrivă... din cauza unei 
mașini a „Salvării" sau din cauza unei surori de cruce roșie, a 
unei infirmiere. Nu le putem consemna numele tuturor. Și chiar 
dacă avem să le reproșăm ceva, mai dur sau mai blând, astăzi, 
când este ZIUA MONDIALA A SANATAȚU, măcar astăzi să 
lăsăm totul deoparte Prea mare este greul pe care acești oameni 
trebuie să-1 ducă in spitale, dispensare de întreprindere comunale 
și urbane, pentru a le reproșa și noi, astăzi, la ziua lor, una sau 
alta. Că numai cine nu muncește nu greșește. Din nefericire gre
șeala, in cazul lor, a cadrelor medicale n-are întoarcere. Rebutul, 
in uzină, se poate rezolva, rebutul, in cazul omului...

Azi este ZIUA MONDIALA A SANATATU, zi in care ne 
permitem pe de-o parte să mulțumim cadrelor medicale și far
maciștilor pentru efortul lor întru salvarea omului și, din nefe
ricire, să c 'atăm că odată cu „civilizarea" relele poluării me
diului, ale poluării fizice și morale a individului se înmulțesc. 
(Am mai primit și „ajutoare" în acest sens!). Ziua mondială a 
sănătății, zi a oamenilor Cy trupuri și cugete curate. într_o lume 
pe care o dorim curată. Măcar o zi, 7 aprilie, în ficcarce an. O 
zi a sănătății pe Planeta Pământ.

PETROȘANI Pagină realizată de Ilorațiu

Biruind bolile ALEXăNDRESCU, Gheorglic

CHIRVASĂ și Dorel

și lipsurile NEAMȚU
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Diic< torul Spitalului miinii ip.il 
Petroșani

Stația de salvare minieră „SALVAMIN", a 
apărut tocmai pentru că Valea Jiului, prin spe
cificul mineritului din această zonă (mine gri- 
zutoase, straturi cu tectonică deosebită), este o 
zonă unde, in procesul muncii pot apare în 
orice moment accidente. Și mai grav este faptul 
că aceste accidente se lasă nu o dată cu pierderi 
dureroase de vieți omenești sau cu invaliditate, 
„în mină nu greșești decât o singură dată" — 
glăsuiește o vorbă minerească. A doua oară nu 
o mai poți face. Tocmai pentru a împiedica 
greșeala aceea unică și pentru a-i limita cu 
promptitudine urmările, dacă ea s.a produs, 
totuși, există „SALVAMIN". Laboratoare mo
derne, mijloace de comunicații rapide cu ex
ploatările miniere, aparatură care permite o 
intervenție operativă în subteran, trei mașini 
de salvare, dintre care una cu o dotare de ex
cepție, totul în apărarea minerilor și a mineri
tului. Dar „SALVAMIN" prin specialiștii săi 
s-a implicat nu numai în minerit, ci si în alte 
domenii ale asistenței sociale și medico_sani- 
tare. „SALVAMIN" este astăzi locul unde acti
vează cu foarte bune rezultate echipa de Cruce

* * Roșie din Petroșani, echipă care se instruiește 
aici pentru acordarea ajutorului umanitar in 
caz de catastrofe, calamități sau conflgrații. Se 
colaborează eficient cu cadrele medicale din 
spitale. Mai mult, pentru a asigura o asistență 
medicală mai bună și un stimulent deosebit 
pentru medicii din unitățile economice, ca și 
pentru personalul medico.sanitar mediu din 
dispensarele de întreprindere, la inițiativa RAI-I 
și a sindicatelor, acestea au trecut în subordo
narea directă a Regiei, legătura cu „SALVAMIN- 
fiind astfel și mai puternică. Pentru ca medicii 
din dispensarele exploatărilor miniere devin, 

la nevoie, salvatori minieri deosebit de utili. 
„SALVAMIN" este implicată prin însuși scopul 
activității sale in asistența medicală în caz de 
urgență sau eveniment în subteran din Valea 
Jiului. Și specialiștii ei,- atât salvatorii cât si 
cadrele medicale sunt angajați în aceeași luptă 
— pentru apărarea vieții.

Ing. Ilarie BORA, 
directorul SALVAMIN
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COM. • Din tombola organizată in luna martie 
ca și 
peste 
Roșii. 
Roșii, 
Bora, 
dana 
Mircla Cocean,

o-

• In 1993 — numai trei luni au trecut de 
la începutul anului — prin intermediul volun
tarilor Crucii Roșii din Petroșani au fost donate 
119 pachete cu îmbrăcăminte și medicamente 
celor aflați în suferință — copil, bătrâni și per
soane handicapate fizic. • Președintele de
noare al filialei Petroșani a Crucii Roșii este 
domnul Hartwig Meier, reprezentantul Crucii 
Roșij germane pentru România. Grupa de ti
neret a filialei Crucii Roșii din Petroșani nu
mără 23 de tineri. • între firmele care au dat 
un important concurs desfășurării activității 
Crucii Roșii în Petroșani se numără Stația de 
salvare minieră „SALVAMIN", „Vest servicii" 
S.R.L., „Prietenia", și „Aurora". • Un real spri
jin Crucii Roșii au acordat militarii din com
pania dc pompieri. Dc asemenea între cei ge
neroși sc cuvin a fi amintiți salariații REAL-
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Deși fată de alte zone nu 
avut o epidemie 
rămâne. Ca să 
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costa să se asigure apa potabila 
și cât costă spitalizarea și tra
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Să asiguri banii pentru sursa 
de apă este mult, incomparabil 
mult mai ușor și mal ieftin 
cât .si tratezi aceste boli ale 
zeriei. Cât privește efortul 
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din vânzarea de calendare s-au incasat
80 de mii de lei, bani virați în contul Crucii 
• între cei mai activj voluntari ai Crucii 
în Valea Jiului se numără ing. Ilarie 
directorul „SALVAMIN", Antonela-Lore- 
Bănoiu, Daniela Boacă, Adina Șomodi, 

..... c__________, viorcl Lăban, Cantemir Birău 
— cu toții membrj ai grupei de tineret a Crucii 
Ro7ii _ Ștefan Rotea, Magdalcna Albulescu, 
Lucian Iftimie — patroni de firme, Silvia Nylas, 
asistent medical, precum și ofițerii companiei 
de pompieri din Petroșani • Sunt în fază a- 
vansată proiectele de execuție a Casei Crucii 
Roșii în Petroșani. Pentru realizarea lor se pri
mește un sprijin financiar din partea Crucii Roșii 
germane.

Un nou spital
Preocupările cadrelor medica

le din Lupenj și ale factorilor de 
decizie de la nivelul orașului, 
pentru asigurarea asistenței mc- 
dico-sanitare a populației își vor 
găsi finalitatea, după cum nc 
spunea dl. medic primar losif 
Csontos, directorul spitalului, în 
darea in folosință a unui nou 
spital.

Acesta, aflat în construcție, 
va fi dotat cu un număr cores
punzător dc paturi, stație de sal
vare. policlinică (2000 de consul
tații pe zi), cameră de urgentă 
în circuit funcțional, cameră de 
videoterapie, toate cu o dotare 
ulatramodctnă. Se va repune în 
funcțiune și nucleul de cultură 
fizică medicală, iar colaborarea 
spitalului sc va extinde la toate 
domeniile social-cconomicc, cu 
precădere cu mineritul.

URICANI. PERMANENȚĂ LA URGENȚĂ
Orașul Uricani a suportat în 

1986 un adevărat cutremur: des
ființarea spitalului orășenesc. De 
atunci, la cabinetele din policli
nică sc face consultul, iar inter
nările sunt preluate dc Spitalul 
Lupcni. Începând de la 1 apri
lie, la Uricani, dl. dr. Constantin 
Cirtină, coordonator, a introdus

ur- 
a- 
3 

intrcprin- 
alte 

•ți

permanență la serviciul de 
gență. Trei cabinete pentru 
dulți, 3 cabinete pediatrie, 
cabinete dispensar în î ‘ .
deri. 10 medici specialiști, 
cadre cu studii superioare 
medii primesc clicnțij cu aceeași 
conștiință cu care copilul își să
rută părinții.

2 a- 
un 111 
pen-

IN MEMORIA!7! !

vor

l)r. \ iorii a SC II MI I DI R. 
Si'ful laboratorului Petroșani 

al I.P.S. — M.P.

în perspectiva, o policlinică
Sprtid'il V lib an, care li început .1 funcționat intr-o casa de 

maici, mai apoj intr-un cămin do nef mnliști a a|iins la o dczvol- 
menită să poatu alina și trata aproape toate suferințele umane. 

to.it>- secțiile servicii de urgență speciali/.ih Dispuni 
secție de contagioase din V.ih'.i Jiului. Arc (b s< liis.-i 

cil < ibinet dc specialitate, condus dc 
Dispune de 1:1 mediei '.pocjaliști, II meri a i 

cadre medicale d

tar/
A .igurâ in 
dc singur,i 
s< i țin dc pii' iimoftioziologic
dr. Nicolac Petre. Dispune dc 13 medici '.pecl Riști, II 
gcncraliști. alte cadre medicale di înalta prnbit ite profesională. 
I’crrrian- nt '.unt trei linii de gaida, iar in dotate se afli 6 srilvini, 
tip break și o aiitos mit.'iiă.

în perspectiva este proiectata o policlinică, dotata cu 
ternlcă baza dc recuperări , picvăzuta cu "n modei n bazin 
Inrtt

t.j Vulcan, medicamentul cel mal u
medicul

II *
J*'l

• V X-• J A L J

In zilele do 9 și 10 aprilie. Asociația .Sportiva Sănătatea" (cu 
sediul in Vulcan), ’prcși linte dl. Nicolac llab in, organizează ma
nifestări sportive în memoria celor a medici dispăruți prematur, 
care $i-au inchin.it vi..ța dincolo dc profesie, ji sportului.

• Cupa dr l'Aătcrina Raduțoiu 
volei' feminin;

• Cupa dr. Nicolac Nieol.m la 
volei masculin;

• Cupa dr. I'ulviu ls; n la te
nis tic masa;

• Cupa tir. Oitavian Mușat la 
șah;

• Cupa tir. Ion Varga la fotbal. 
Inițiativa aparține Consiliului

relnțenilor tic onoare il orașului

Vulcan 
firmele 
llăb.in), 
N icolne 
Sz.isz) și 
Tcrcheș). 
spot t i vc 
nuri dc 
liceului, 
mierile 
sportive.

și este sponsorizată de 
„Dental" (patron Nicolac 
„ADO" SRL (patroni

Pârcălabii și Andrei
„Montana" (patron Vclu 
Vor fi folosite bazele 

din orașul Vulcan, terc- 
fotbal, sala de sport a 
clubul sindicatelor, l’re- 

fi făcute-la bazele

nataiit.it
%25e2%2580%259eL1P.SA
inchin.it
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Societatea Comercială 
Realcom S.A. Petroșani
cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90,

organizează, în data de 22 aprilie 1993, ora 10, la sediul 
societății, licitație pentru darea în locație de gestiune a 
unității nr. 15 Petroșani, situată in cartierul Diniitrov, cu 
profil alimentar și închiriere spațiu Complex Comercial 
Paringul.

Documentația licitației va putea fi procurată de la 
contabilul șef, telefon 093/512172.

Garanția de participare va fi de 25 la sută din prețul 
de pornire a licitației, și se depune cu trei rile înainte la 
casieria societății.

• *•**.•,

Societatea Comercială 
„ALPIN” SA Lupeni 

ORGANIZEAZĂ

Licitație pentru vânzarea de mijloace fixe.

Informații suplimentare, la sediul societății, Lupeni, 
str. Aleea Liliacului, nr. 6, jud. Hunedoara.

Telefon 560761.

Licitația va avea loc în data de 22 aprilie 1993, ora 10.

Documentația poate fi consultată la sediul firmei. 
(235p

Societatea Comercială 
„SATEXIM” Lupeni

■ produce

CORNETE ÎNGHEȚATĂ

S vânzări en gros,
adaos comercial 0 la sută
Informații, Lupeni, bulevardul Păcii, bloc 42, parter 

(cartier Bărbătcni). (2318)

Exploatarea Minieră 
Petrila Sud

organizează concurs

pentru ocuparea:
— un post economist (contabil) sau operator calcul 

in data de 21 aprilie 1993, ora 9.

încadrarea se va face conform contractului colectiv 
de muncă.

Informații suplimentare la biroul PONS al unității.

Societatea Comercială 
„UN IO” SA Satu-Mare 

REPREZENTANȚA PETROȘANI 
ANGAJEAZĂ

• — 5 lăcătuși mecanici;
— un sudor elcctric-autogen;
— un strungar-frezor (toți de preferință cu liceul 

i'idustrial).
Informații zilnic la sediu] reprezentanței din Petro

șani, str. Saturn nr. 8. sau la telefon 515913 sau 513810'.

ANIVERSARI

CU OCAZIA zilelor de naștere, 
multa sănătate, prosperitate, fe
ricire și un călduros „La mulți 
anii” pentru Rodrca Potoroacă și 
Gami Aiorciachiuaie. Colectivul. 
(2344)

CU MULTA dragoste Oana 13. 
urează prietenului ei Călin l-t-, 
„La mulți ani !“ și tot ce își do
rește. (2334)

GU OCAZIA aniversării zilei 
de naștere îi dorim scumpei noas
tre bunici Bora Magdalena multă 
sănătate, fericire, însoțire 
de sincerul tradițional „La mulți 
arai 1". Cu drag Magdalena și 
Ioana. (2340)

PENTRU Drăgan Păun, cu o- 
cazia zilei de naștere, multă să
nătate .și un călduros „La mulți 
anii” din partea finilor Gigi și 
Silvia. (2352)

DlVERSB

SOLICIT împrumut 500 000 cu 
dobândă 50 la sută, rambursabil 
în 6 luni. Telefon 550183, după 
ora 17, pentru Gigi. (2337)

V1NZARI,— CUMPĂRĂRI

ARO 244 Diesel, nou, vând 
convenabil. Telefon 5 42257. 
(2327) .

VÂND convenabil butelie ara
gaz normală ți calculator „Jet". 
Telefon 513838, dupâ ora 16. (2365)

VÂND televizor color Alph-a, 
61 cm, convenabil, garanție un 
an. Telefon 545685. (2324)

VÂND video playcr Funai, si
gilat. Telefon 543834, sau intre 
orele 8—12 — 542103. (2338)

.VÂND apartament proprieta
te personală, 2 camere, post te
lefonie, cartier 8 Martie, Petriia. 
Telefon 542135 sau 544°84. (2330)

VÂND Opel dubițfi, Diesel, preț 
negociabil. Relații: Petroșani,
str. Independenței, bloc 4, ap. 11, 
Intre orele 18—20. (2329)

UNIVERSITATEA Tehnică Pe
troșani vinde cartofi sortați pen
tru consum și sămânță la prețul 
de 100 lei/kg. Informații la tele
fon 542580, interior 134, sau la 
cantina studențească, str. Insti
tutului. (2353)

VÂND microbuz Barcas, 7 + l 
locuri, an fabricație 1987. Petro
șani, Republicii, 63/14. (2335)

VÂND Dacia 1310, an fabrica
ție 1989, și Oltcit 11 RM — 1989, 
telefon 541558, după ora 16. (2336)

FIRMA SG „SUCIU" Lupeni, 
B-dul Păcii nr. 7 B, vinde en 
gros blugi, țigări import și cafea 
Ncss. (2320)

VÂND urgent apartament 3 
camere în Botoșani. Relații tele

DECES

IAM1LIA mulțumește tularor prietenilor și colegilor care 
i-au fost âLtuii {a marca durere pricinuită de decesul i .bitului lor 

ing. CERBU DORI?
Nn-I vom uita niciodată.

începând cil data de 7 aprilie 1993, sunteți invitați să 
vizitați

cabana „Brazi” din 
orașul Vulcan

Prin calitatea serviciilor de care veți bcnclieia

S. C. Paringul
vă garantează că nu veți regreta vizitând acest punct 

turistic, amplasat jntr-u zonă de un pitoresc deosebit.

VA AȘTEPTĂM (2331)

fon 985/24757. (2308)
„VÂND aparat române.*» de si

fon cu dozator si aparat IIOT- 
DOGS. Relații: Consignația „Eu- 
roval", cartier Parângul, Aero
port, Petroșani. (2315)

VÂND mobilă dormitor, cana
pele, fotolii, frigider ți Fiat 1300 
în bună funcționare. Petroșani, 
Gh. Barițiu, 24. (2306)

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

VÂND urgent apartament 2 
camere decomandate. Petroșani, 
Independentei, 12 A/20. Telefon 
544906. (2345)

VÂND video playcr nou, preț 
135 000 lei. Relații la telefon 
542754. (2349)

VÂND apartament 4 cam* re, 
Petrila, str. Tudor Vladimircscu, 
bloo 36G, ap. 16. (2350)

VÂND apartament Q camere, 
etaj II, Lupeni (lângă poșta no
uă). Relații, str. Gh. Șincai, bloc 
200, ap. 88, sc. III. etaj I. telefon 
560135, say 096/152307. (2348)

VÂND Dacia 1310, fabricat 
1987, microbuz Isuzu Diesel, fa
bricat 1984, mo'or Diesel Gitroen 
complet, video recorder Hitachl, 
player Orion și televizor „Sport" 
alb-negru. Telefon 545148, Petro
șani, Gh. Barițiu, 26, după ora 
16. (2357)

VÂND urgent autoutilitară 
Wartburg transporter — tip nou. 
Informații la telefon 543846. (2356)

VÂND Dacia 1310 break, an 
fabricație 1987, preț convenabil. 
Relații, str. Crixidia nr. 29, Vul
can, telefon 570710, interior 242. 
(2355)

VÂND teren grădină .șl fânaț 
spre Galbena. Peștera Bolii nr. 
29A (Arad Filimon). (2364)

GUMPAR urgent parbriz față, 
pentru microbuz Barcas. Petro
șani, str. Republicii, 74/45. (2359)

OFERTE DE SERVICIU

CAUT femeie serioasă, fără 
obligații, îngrijire 2 copii (1,5 și 
2,5 ani), plus menajul. Petroșani, 
Aviatorilor, 70720, între orele 16 
—19, acasă sau la chioșcul „In
tim” din gară. (2353)

SOCIETATEA „Ramiro" SRL 
angajează două femei pentru 
grădinărit și 2 zidari pensionari. 
Relații: zilnic la telefon 515735, 
după ora 19. (2328)

FIRMA SC „SUCIU" Lupeni, 
B dnl Păcii, nr. 7 B, angajează, 
prin concurs, vânzătoare. Relații, 
'la sediul firmei. (2321)

ANGAJEZ cofctar-patiscr. Re
lații: Consignația „Euroval” car
tier Parângul, Aci aport, Petro
șani. (2315)

schimburi locuința -
i1

SCHIMB apartament 2 camere. 
Petroșani, D;mitrov, cu aparta
ment 3 camere, aceeași zonă, 
sau zonă centrală. Telefon 545585. 
(2362)

SCHIMB apartament 4 camere, 
Petroșani, str. Aviatorilor, bl. H2, 
sc. 2, ap. 19, cu apartament zonă, 
centrală. Telefon 542306. (2363)

SCHIMB casă, str. Vasile A- 
lecsandri (colonie), 3 camere, bu
cătărie, baie, grădină cu aparta
ment 4 camere, zonă centrala. 
Telefon 544322. (2339)

SCIÎ1MB apartament 2 camere 
central, gaz, Tg. Jiu, cu aparta
ment 2—3 camere, Petroșani, 
exclus Aeroport. Telefon 542881, 
(2347) ,

SCII1MB apartament 3 camere, 
zonă centrală, cu casă indiferent 
zona. Informații: telefon 545148, 
dupâ ora 16. (2357)

închirieri

CAUT în vedeieâ închirierii, 
garsomeră, preferabil Petroșani, 
central. Telefon 541G27, după 
ora 16. (2360)

PIERDERI

PIERDUT carnet student pe 
numele Popescu Emilian, eliberat 
de UT Petroșani. 11 declar nul. 
(2322)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Borki Ionel, eliberată 
de EM Livezcni. O declar nulă. 
(2343) <

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Cărbune Gabriel, e- 
liberat de RAGCL Aninoasa. I 
declar nul. (2341)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Cărbune Gabriel, 
eliberată de EM Aninoasa. O 
declar nulă. (2342)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Dumilrcscu Nicolae, 
eliberat de r.AGGL Petrila. . It 
declar nul. (2354)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele C'urea Vlorel, elibe
rată de EM Vulcan. O declar nu
la. (2186)

PIERDUT legitimație biblio
tecă nr. 9908, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nula. (2165)

J.CHENI

„Concert** 
în stredă

Duminică, 4 aprilie, in jurul 
orei 15, trecătorii prin zona cen
trului vechj al Lupcniulul au 
putirt asista la un „concert” ine
dit. Pe treptele Palatului cultn- 
ral „Minerul”, o formație muzi
cală (do ce gen anume, nu mi-am 
putut da seama) dotata cu in
strumente de suflat, acordeon, 
tobe, ș a., își etala „talentul". 
Bruncții cântăreți făceau o hăr
mălaie de ziceai că tocmai scă
pase pe străzi întreaga faună 
a junglei amazonlene. După sttf- 
rea euforică de care erau stăpâ
niți „artiștii", mi-am dat pirtut 
da seama că veneau de la o sin
drofie „cu prelungiri", gen nuntă. 
Ideea unor concerte in stradă 
n-ar fi rea — am văzut chestii 
dc-.astcn și pe alte meridiane — 
dar să fie muzică, nu behăituri. 
(P.N.)

IMPORTANT
PENTRU CITITORI

Aducem la cunoștința cititori
lor, ca in zilele în care ziarul nos
tru va apare in 8 pagini, va avea 
prețul de 30 ici. Pentru abonați, 
prețul rămâne neschimbat.
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