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REPORTAJ PE VIU
Când unii fac multiple alianțe, 

alții încearcă sâ ne dea apa
• O idee născută în ’85, pusă 

pc hârtie în ’90, prinde viață în 
’9. ți se materializează în 27 
aprilie ’93. • „Stoinicioara" nu-și 
trage „sevele” de la dl. Stoicuța 
.și n-are nici o legătură cu pro
misiunile fostului „independent1*.
• „Izvorul" nu este un Izvor al 
Tămăduirii (deși va aduce apă 
ia Petroșani). fiindcă investiția 
va costa în jur de 12 (douăsDre- 
zece) miliarde lei (la banii de a- 
cum !). • Conductele (11 kTn) vor 
trece și prin „celebrul" cartier 
„Sași". Vai de constructori și de 
cel care le vor întreține ! • La 
ina urarea lucrărilor au lipsit 
(cu desăvârșire!) oficialitățile. De 
fapt, ce contau și ce contează ?
• Sticla cu șampanie ny s-a 
spart. S-a băut !

Sus. foarte sus, Ia locul numit 
„Stoinicioara" (n-arc nici o legă
tura cu un nume pe care încă 
nu l-am uitat 1) un grup de oa
meni (da, putem sâ le spunem 
ața, fiindcă merită!), s-au oprit 
într-ma anum: toc. Lângă pârâul

Plantări de
Ir. do -.•.•bit, in această

prnnavară, eforturile sectorului 
dc gospodărire comunală ți loca- 
tivâ din cidiul primăriei Lu
pani. așa cum afirma dl vicepri- 
mar G!ia>rghc Buf ir. s-au axat 
pe completarea spațiilor verzi 
al-1 orașului cu arbuști și arbori 
ornamentali. Au fost achizițio
nat d? la serele din țară 700 
arbori ornamentali din speciile 
pruna., liliac, tei, 3800 fire de 
ti ndifiri pri um și mai multe 
mir d‘ fire de gard viu.
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• i j au îngropat dusarHc.. 1 «»(o: Ștefan C IMI’OI

Ml NC A ȘI PROGRESUL — PARALEI,E !
tu Urii ani, IWilev.’ir-.l'il prin-i- 

p il care d<->[fMâ în două cartie
rul Buc ur a,-se n un- te bulevar
dul Muncă.

Und- ,a, parai.-I cu malul Jiu
lui și la fel dr paralel cu bule
vardul Muncii se află o stradă 
pe care niai un șofer și nici un 
pieton nu s ar aventura. Și asta 
dm pricina gropilor și gunoaielor 

mai limpede decât toți ochii 
frumoși din lumea aceasta, corn- 
plexați de înaltul munților față 
de care erau atât de mici (iar 
munții n-ave au nimic împotr?* 
vă), oamenii aceia căutau ceva. 
Și au găsit. Era o banală groapă. 
O groapă căreia i se spune „son
dă gco“. Un „picior-prizâ**. Mar
cat de un (Ia fel de banal) ciot 
de copac.

...Ei bine, de aici, din locul 
acesta, aparent banal, urmează 
să înceapă lucrările pentru o 
nouă aducțiunc de apă. Apă pen
tru orașul Petroșani, lîeja nu 
mai e banal, nu-ț a.șa ?

„Care bucurie, ți la noi să
fie !“. Idcca a fost veche, de 
prin ’85. A vrut unu’, dar s-a 
dus. La Deva. Apoi s-a tergiver
sat. Apoi a venit decembrie '89. 
Apoi a venit FSN-ul. Apoi a ve
nit FDSN-ul. între timp, RENEL- 
til și-a făcut planurj și a avansat 
idei. Pune. Voiau o „salbă'* de 
microhidrocentralc. Dar nu vo
iau sâ dea și bani. Apă la Pe
troșani trebuia. Alt surse, de

primăvară
Plantările, in momentul dc 

față, sunt aproape de finalizare, 
d ir din pacate mulți cetățeni ai 
orașului nu respectă eforturile 
bâneștj și fizice ale pi inim iei. 
distrugând, noaptea ceea ce ziua 
se plantează. Cum poliția este 
pe faza, in unul din numerele 
viitoare vom prezenta un astfel 
do caz, in care un cel ițean al 
orașului a furat mai mulți ar
buști ornamentali ce fuseseră 
d j.i [>lant.rți.

r.ure inund ac M-tă .strada slrâ- 
plitâ de blocuri jigărite, prică 
jite și pe alwcuri chiar părăsite. 
Ei este strada... Progresului I?

Nu știm dacă acesta este cu 
adevărat progresul pe care il 
propovăduiește tonta lumea. Cert 
este insă că Ia Uricanl, „orașul 
tuturor posibilităților**, Munca 
e P [iar,alelă cu Progresul. (T. 
VINȚAN) 

unde ? Toți „catindații** de pe 
toate treptele promiteau că la 
Petroșani va curge apă la robi
net... 26 de ore din 24. Dădeau și 
sursa: Polati.ște Niciunul nu știa 
cum. Nici cât costă. Noroc că 
existau proiectele. Și, cum 
„RAGCL-ul duce greul*’, regia a 
devenit beneficiară...

...Actualul proiect nu costă 
mult. La ora aceasta (etapa a 
doua, deci) vreo... 12 miliarde lei. 
Asta, la banii de acum. Vai de 
mamă și dc om ! Dincolo de go
gorițe (asta, apropos de miliarde 
și dc faptul că onor guvernanții 
încă nu au aprobat programul 
de investiții pe anul în curs, 
deși suntem în Juna mai mâine- 
poimâine) n-am vrea să încheiem 
înainte de a vă spune și cine 
ține cu tot dinadinsul să ne dea 
apă mai multă la Petroșani. Tre
buie, pentru că merită să-i res
pectăm: BENEFICIARUL — îl 
știți, e RAGCL petroșani — A- 
ninoasa; ANTREPRENOR GE-
NERAL — Trustul de montaj 
Cluj (director general — ce. Tra- 
l.an Oargă), Zona Petroșani 
rector — ing. Teodor 
Antreprenorul general 
ră activitatea in doină 
dc luci u prin două antreprize dc 
►pccialitate, ACI Valea Jiului 
(director — ing. Aurel Loțka) si 
ACOMIN Cluj, filiala Deva (di

(di- 
Contrns). 
delfâșoa- 

puncte

rector — ing. Adrian Citirea).
Când am plecat de lângă locul 

do captare dc li Stoinicioara un 
fag bătrân, aflat la do; metri 
de priză, parcă plângea. Presim
țea st ir.șitul. I. im privit cu în- 
cr fierea Intr-un început pc ca
re-! așteptam demult ..

Mircea Bl JORI S( U

I.A VULCAN S-A EXPRIMAT l’AREREA CA. IN CAȚIVA ANI,

rncliineila sptralis va ti doar 
o amintire neplăcută (i)

ERADICAREA MIZERIEI, LDI CAȚia SÂNI I A1ÎA A EUrti AȚiEI ȘI A 
PLICĂ REA DE 1 RATAiME.NTE EITC ACE CONSTITUIE PI NCtUE \ ULNEKaIÎJL 
AL 1R1C I1INUI LOZEI.

Mu-a lolunda pe tema „Tri- 
< lin ’iloza la om .șl animale*', des- 
lășiirata, săptămână trecuta. la 
Vulcan, a fost, ffl.Hr-adev.ir, o iiii- 
șila. Nu numai pentru ca r.i a 
avut loc in o ișul numit dc că
tre unul dintre participanți „Polul 
Ti iehiuellozei din liiiiniiiii.i", ci 
Și di oui .<■<:, chiar dm cuvântul 
iii' rodiu ti v, prof. asociat doctor 
Glicor.'hc (îlleaiiii. pre... il.nl.'le 
Asociației Par.az.ilojogilur și Ro
mân a, a l.im-at invit iți tur un 
apel I i -.im. ritatc. „.Situația este 
Cn mlcv.rat alai manta, a spus 
cl nuia sa. Dc ai ' , a trebui ■ s-o 
v- eleni la parametrii sal reali. 
N am întâlnit aici tocmii pen
tru a găsi cal a de ieșire din a- 
ceast.. situație care nu este dc ’ ic 
roza".

C i imitații an venit pregătiți 
la disc ulii o dovedesc mat' rialslc 
prezentate. Deosebit de intere
sante .șl la obieft, multe Fiind 
expuse in premiera: o „Contri
buții la cunoașterea Ti iehiuellozei 
și problemelor ci în llomâma** 
— Gh. Olteană, D. Fanai leseu. 
I Glicrinan, Gh. Onțanu • „Con
tribuții la stadiu] r partiției lar

Ieri ctu avut loc cercurile 
pedagogice ale cadrelor di
dactice din zona Văii Jiului, 
organizate, ca de obicei, in 
primele zile ale trimestrului 
școlar, de Inspectoratul șco
lar al județului Hunedoara, 
întâlnirea tuturor profesorilor 
și învățătorilor (orașele Pe
troșani, Petrila, Aninoasa) a 
fost la Petroșani iar în Lu- 
peni s-a desfășurat cercul 
învățătorilor din orașele Vul
can, Lupeni, Vrieani. Cercu
rile pedagogice au constituit 
cadrul in care s-au pus în 
discuție idei și soluții în 
scopul realizării unui activ 
proces de instruire în acest 
ultim, cel -mai scurt, trimes
tru al anului d(, învățământ. 
(T.S.)

Cu puțin înainte dc Paști, la Jic-ț s-a petrecut o minune :

Au dispărut gropile de pe 
drtnud spre Petrîfia

rână mai ieri, drumul dintre Lonca și Jieț era in mare 
sulerințâ. Cinei gropi pe metru] pătrat, îmi relata cineva. 
Cred că putea, liniștit, să câștige concursul acela cu dru
mul caro are cel” mai valabile gropi, a adăugat rospeclivul.

S-a petrecut, insă, și minunea. Cu puțin înainte de 
sfintele sărbători ale I’aștelui. In nici trei zile, tronsonul 
acesta de drum, lung cam de vreo doi kilometri, a fost 
pus la punct. S-a așternut zgura și nici sămânță de groapă 
n-a mai rămas. Sătenii din Jieț sunt acum mulțumiți. Și 
țin s-o audă a*.ta și Primăria din Petrila care a sponso
rizat lucrarea. „Treabă faină o făcut primaru’, murmură 
țăranii. Sa i dea Dumnezeu sănătate! Ca ne gândeam noi, 
dac •. sc umflă râu’ și inundcază drumii' ăstalalt către 
Petrila, pe unde mai mergeam noi la oraș?'1. (Cili. O.)

velor de Jî a liinclla iu mil.silila- 
tllii sclielclicti și organ • la puie"
— Gh. UîisUCi o „UoiiSick r iții 
pr'Vind diagnosticul niol •■:>)>.ilo- 
logic in Tricnmclloza la porcin-"
— D. M ircilk’scii. Gir Crisv a. 
.Sunt doar cat, va titluii d lu
crări care au captivat pe i 11 
participanților. Pc m.,i "nea loi, 
a problemelor ridicate de ac st 
a lcvarat fia’Cl numit 'l'riciiai - 
llo/a s-a discul it aprins. Ca in
tre specialiști, lillni elino,, atoli 
ai tuturor a p. .-'lelor acc-S i boli 
și interesați in era licarea ei. A- 
cc sta sc poate tace cloai cont >- 
mitent cu lupta impolriva celor
lalte boli dc; n.itură pii.- iz.il.>L>- 
gic.'i. Solicita efort, implicai e din 
partea celor caic o duc și, in
el ■ osel;i, cmaj dc a spune l'ici U 
rilor pc nume. Dc a arăta lap
tele așa cum sunt. I'ară a le 
farda inutil (se mai practică me
toda <le către unii speriați fl 
perspectiva deposedării de scau
nul pe carc-l țin sub șezut!) și 
prin antrenarea, în această ac
țiune, a tuturor factorilor care 
pol fî de folos: jircsa și, în pri
mul rund, [iiiterea administrativ i

Atac 
banditesc

Marți, 27 aprilie, la mina Dâl- 
ja, un individ a cărui identitate 
rămâne un mister, deși a fost 
prins și sc află în stare de arest, 
în secția dc reanimare a Spitalu
lui municipal, a atacat cu un 
obiect contondent pe Avădanci 
Tinca-Gina, în timpul in care a- 
ceasta, în calitate de saiaristă, 
dădea banii cuvcniți oamenilor. 
Tentativă de tâlhărie. Viața dom
nișoarei Avădanej esle acum în 
afara oricărui pericol. Agresorul 
este internat in Spital pentru 
că, în tentativa sa de a scăpa de 
cei care l-au imobilizat pe mo
ment. s-a aruncat pc fereastră, de 
la etajul I al clădirii minei, fapt 
pentru care a suferit grave le
ziuni. în ziarul de mâine vom 
reveni cu amănunte. (Al. II.)

locala. Fiind vorba de o c.il.mvt- 
tale — d i, clliai a-, i a l'.r.t. cle- 
immit avani il pc eaie l-a luat 
I iacliinelloz..i m ultimii am —. 
este nivcne dc- o legislație terinâ 
in clomc-mul i espectiv. In care 
șa se pic'V ula, piimrc altele, șl 
d'“-pA.eiibirca p'.'iso.in i al curul 
porc a losl depistat ea Iun i in
festat cu Ti iciiin. iJa. Se poate 
l'acc i ai m.ilt p 11 ma nu .n’it, 
a-i arr. .menta uimit: n ca esl<’ in 
interesul '.ui s.c se pie/uile, cil 
mofțr d" c.i ne clin p.’r. ul sa- 
critic.cl, la e m nul trr'im.'lo- 
seopic. .Și ca e-'" I i.ute Wfrant 
sa c onsume cai i procurata cbn 
locuri cliilno i .e, c.un„ nev erific ata 
fim punct d- v etl r ..ni.t.ir-v cle- 
riimr.

Ev ident. rli.ilo.i ni dintre cei 
prczenți m ala de festivități a 
Primăriei din Vulcan — nume 
cunoscute pa plan național ți 
chiar iute național — a cuprins 
și aspecte strict știiniilire, vizând 
ep idem io-spiz.oot olog ia tricliine-

Gheorglic OI.TEAN'U

(Cont în pag. 3 2-a)
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V.ne vremea,,, 
nsrcise’or!

Iată că nici n-au apucat bine 
să se stingă ecourile concursuri
lor de frumusețe „Miss Primă
vara" că un alt concurs de ace
lași gen intră deja în febra pre
gătirilor. Este vorba despre con
cursul „Miss Narcisa", organizat 
de Clubul sindicatelor Lupcni, 
ajuns — iată — deja la a patra 
ediție.

Din datele furnizate nouă de 
cea care a fost dup i Revoluție 
„sefletui" culturii d.n Lupeni 
— doamna Jana Petrilor. direc
toarea clubului. — am aflat și 
putem, la rândul nostru, să vă 
informăm că înscrierile pentru 
acest concurs d ja au început. 
La presclecție — care va avea 
loc în data de 15 mai 1993. la 
sediul clubului din Laponi — 
p it participa fete având vârc ta 
intre 16—22 de ani. din întreaga 
Vale a Jiului. Așadar, fetelor, 
r>u edtați I Doamna Jana vă 
a-tc.iptâ cu ac.-v isi Iraaoste.

Tibcriu Vl.NfAN

întrebare?
?.T ii mulți locuitori din Vul- 

c i ne-au s.mnidat un lăut care 
u nemulțumc- . In zona blocu
lui D3 locuiesc foarte mulți șo
feri care noaptea și chiar ziua 
ÎȘi parchează TIR-u.Je, bascu
lantele s.i-j autobuzele în fața 
Leacului, distru;. ân i zona verde 
ți s;..'țiul de joacă al copiilor, 
conturbând totedati liniștea pu- 
L.isâ. Cc părere nu cci in dr? pi?

Tibcriu VINTAN

T I F — T O P
7- zil 'le de 12—16 mai, la Clubul sindicatelor al EM Petrila' 

sunt programa' . mai multe concursuri cu premii, pentru copii. 
Genericul concursul dur, „T1P-TOP — MINI TOP". Intre spon
sori, Societatea Comercial i „CARDINAL* SRL. Premii importante 
In „dulciuri* vor oferi și sindicatul EM Petrila. pi cum și de 
firme din oraș. Concursul i ,ti- deschis copiilor — elevi la școlile 
generale din Petrila (ciclul primar), precum .și celor care sunt 
cuprinși in grădinițe. Regulamentul concursului poate fi consultat 
la sediul clubului E .1 petrila. Intre prob i'.1 de concurs, o recitare, 
un cântec. un d.ins si... o proba .surpriză. Suntem convinși că, 
in număr mare, opiii P ’iilei se vor n mu a printre concurent i.

ltorațiu ALENANDREbcU

Cât costă un... măgar
in recenta vizită pe care ne-a făcut-o la redacție un cioban 

din Novaci, acesta nc-a semnalat faptul că un șofer 
i-a omorât omului măgarul pe care tocmai 11 cumpărase cu o zi 
înainte. Și dăduse pe cl nu mai puțin de 90 000 de lei. A fost 
ziua in care am aflat și cu cât (mai) costă un măgar. Apoi am 
stat și am fucut calcule. Chibzuind, am ajuns la concluzia că iată, 
cu .un simplu magar poți deschide liniștit o societate comercială. 
S.i te mai miri alunei că sunt atâtea societăți ?

Tibcriu VINȚAN

e6©fir©®®t®®r.®®©®®®®®®®e®®6®&®®®s®&®e®®®e®c®®®®®®®®

(Urmare din pag 1)

llozei la cm și animale in etapa 
ae.uulă, stivui, pn-v .urca
ți combaterea el, chimiot «pta 
și chimioprofilaxia in tri hine- 

Uoza Ja porcine etc. Nu insist asu- 
pi a acestora, ele ini adrându-șe 

in p-rimetrul profesional al ce
ti pre'enți Ia ma-.a rotundă. 
Voi an in'.i doar că, împotriva 
U richincllozi i, descoperită In 
**r al J8J5 aproape absentă, tn 
prezent. In Occident, s-au .abo-

, rat și se caută difei ite scheme de 
1 tratament cq medicamente pro
duse do firma englezească „î IE- 
DA.S1, Rezultatele depind insă
foarte mult de furajarea care

S-a intâmplet... mâine?.B
In data de 23 aj^rilie, vi

neri, pc la prânz, ani primit 
la redacție vizita domnului 
Nicolae Calotă din Uricani. 
Dumnealui n-a venit cu mâna 
goală. Ne-a adus copia xero
xată a unui proces verbal, în
cheiat de d na Maria Stancău 
de la Primăria orașului. Din 
acel document reiese că „un 
număr de trei capre (ale nu
mitului N.C. n.n.) au distrus 
zonele verzi din str. Aleea 
Trandafirilor și Republicii". 
Faptele menționate constituie 
încălcarea dispozițiilor arti

Trcchineiîa Spiralis
se L <• p;,r,dcl cu adminislrarea 
tratamentului, «Jle dendizare și 
igiena strictă a spațiului in care 
sunt (mute anin.alele. în acest 
context, aminti >c un fapt Îmbu
curător relatat la simpozion: în 
nici unul cbn complexele mari 
de ci itere a porcilor nu s-au 
îrn ei.istrat Îmbolnăviri de trichi- 
noza Acest a an apărut rloar în 
gospodăriile particulare și, in mod 
deosebit, In aglomerările de cotețe, 
Insalubre, bântuite de șobolani.

Li încheierea Întâlnirii am so
licitat câtorva participanțl să-mi 
relateze imprrsiile generate de 
această m.i-.rt rotundă. Totodată, 
l-am întrebat cam când cred 
dumnealor că d< țpre boala gene
rată de Trichinell.i se va pntM 

colului 1, alineatul 5, din Ho
tărârea nr. 8H992 a Consr 
liului Orășenesc Uricani și se 
sancționează cu o amendă de 
15 000 lei. Bun. Și dl. Nicolae 
Calotă este de acord până 
aici. Viciul acestui document 
este, însă, următorul. Data 
încheierii procesului verbal 
și de constatare a contraven
ției este... 24 aprilie 1993, 
ora 16! De menționat că do
cumentul poartă și viza d-lui 
viceprimar Iosif Florănese. 
Probabil că d-na Maria Stan
cău a rupt o foaie în plus din

J) r u in 
i) e t o ii a t

Printre n ..Uzările ce definesc 
munca din aceasta primavar., 
a prinuirici din orașul Lilpcm 
se înscrie și finalizarea bl lonâ- 
rii unei noj străzi. „ Este vorba 
d. pre str. Gheorglie Șincai, ce 
de curând, a fo't betonată pe o 
lungime de 1j0 m, nulizare de 
un real folos pentru cetățenii 
ca locuiesc in această zonă.' Va
loarea lucrării de betonare, după 
mm ne spunea dl. primar Ghcor- 
p.he Abalași se cifrează la peste 
1 milioane de lei. Este lin semn 
bun, atât pentru prim irie cât ți 
pentru ci laț- ni. (Gli. C) 

vorbi la timpul trecut. ® I’rof.
Dr. D. PAN A ITE.SGLI, membru 
al Academiei de Medicina: „E 
greu de spus. Dar, sigur, că lu
crurile vor merge Înainte și nu 
vor rămâne în situația de nclim. 
Vă dau un exemplu. Cu ani în 
urmă, am luptat pentru eradica
rea malariei șl am reușit. Dar 
făcând lin program de cercetare 
șl acțiuni sanitare. Tot așa vom 
reuși și in situația asta. Corelând 
certatarea științifică cu măsurile 
ce trebuie aplicate în fiecare caz 
aparte". „Riseatl un pronostic 
asupra acestei date?" „E greu de 
.spus, In timp, că vor fi un nn, 
doi sau cinci". Dar, sigur, spe
răm că situația de acuma nu va 
mai fj ic, toamna wiitoare”. 

calendar. Unora li se mai în
tâmplă. N-ar trebui să i se 
întâmple asta unui funcțio

nar public, care lucrează cu 
acte și documente. Să amen
dezi un om pentru o faptă 
care s-a petrecut... mâine?

In această situație , sum 
devine chestiunea ,din punct 
de vedere legal, doamnă M. 
Stancău?

Cât despre capre, oi, cai, 
vaci, și alto rumegătoare care 
paso zonele verzi dintre 
blocuri, vom discuta cu alt 
prilej. (P.N.)

Cabina 
în flăcări

S-a ‘întâmplat luni seara, 26 
aprilie, în jurul orei 20,30. Din 
cabi a unei autobasculante par
cate în spatele Complexului ali
mentar clin centrul orașului Vul
can au izbucnit flăcări. Proba
bil, din cauza unui scurtcircuit 
la instalația electrică. Incendiul 
a fost localizat și stins cu ajuto
rul personalului de la magazinul 
aprozar, unde a fost branșat un 
furtun de hidrant. Nu s-au înre
gistrat victime sau alte pagube 

materiale. (P.N)

Concurs do dans
Ducă c joi, c discotecă la „Lu- 

ciilus", in Vulcan. I’cntru di
versitate, in seara zilei de 22 a- 
prilie, ai"i s-a organizat un con
curs'de dans, La ora 20,15 uns
prezece perechi au intrat pe 
ring. Spectatorii c,u inconjurat 
locul „ostilităților", încurajând 
în spiritul unui deplin fair-play, 
concurcnții. După prima rundă, 
care a cuprins cinci probe, au 
fost selecționate pentru finală 
cinci perechi. In scurta pauză 
care a urmat, spectatorii au pu
tut să-.și consume din en rgia a- 
cumul.atâ, timp in care finaliștii
— funcție de condiția lor fizică
— s-au odihnit ori au continuat 
sa danseze. Cu oarecare greutate 
s-a reușit eliberarea ringului 
p.-ntru începerea celei de-a doua
— și ultime — runde. S-au des
fășurat tot 5 probe. Delimitarea 
a fost clară, d ;i juriul a avut 
o sarcină nu tocmai ușoară. La 
ora 22, după terminarea serialu
lui „D.illas", au fost anunțați 
laureații. Domnul Mihai Damian
— patronul firmei — a oferit
premiile, constând din butelii 
Cu licori bachice, pentru băieți 
și obiecte 'cosmetice, pentru fete. 
Așadar, locul trei: Dana Mure- 
ș.in și Cipriau Stoica. Locul doi: 
Loreil a n a Tdnuselca și 
Iuliu Horvath. Perechea cea mal 
apreciată ți aplaudată, locul în
tâi șt Marele Premiu: Larlsn
Andrașlo și Grlsti Avram, pen
tru Joi, 29 aprilie, organizatorii 
discotecii „Luculus" anunță noi 
surprize. Plăcute, desigur 1

Paul NICUI.ESCU

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

Dacă n-aveți timp pentru bi
lanțul i, iu mai faceți cheltuieli.

GEMENI — CAL
Vă lăsați dus de evenimente—

RAC — OAIE
Ingeniozitatea dv duce la o 

excelentă adaptare la orice si
tuație.

LEU — MAIMUȚA
lnvingeți-vă pornirile de impul

sivitate și indecizie. Este azi, sin
gura dv șansă. 5’

FECIOARA — COCOȘUL
G'a să nu aveți „surprize" ne

plăcute, înlăturați cauzele care 
le-ar putea declanșa. '

BALANȚA — CÂINELE
Latura materială continuă să 

fie punctul dv de reper. ,

SCORPION — MISTREȚ ,
1

Vă surprindeți anturajul prin 
perseverența in acțiune.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLA

O nouă idilă, de astă dată 
foarte serioasă, iși caută un Joo 
în viața dv. ,

CAPRICORN — BOU 1
i

Sunteți un veritabil lider al 
cuplului, iar la serviciu aveți 
cuvântul hotărâtor. ;

VĂRSĂTOR — TIGRU
Dacă vă simțiți atras de un 

Săgetător, explicația e simplă j 
v-a săgetat l

PEȘTI — IEPURE
i

Găsiți ceva timp și pentru 
completarea cunoștințelor în do
meniul dorit. J

BERBEC — DRAGON
4

Azi, un impediment : stareț
sănătății dumneavoastră !

PROGRAMUL 
TV.

JOI, 29 APRILIE

7,00 TVM. Tclematinal. 
10,00- i Vil Iași.
11,00 TVR C'luj-Napoca. 
12,00 Film serial.

NOII AȘI AI CERULUI 
zXLBASIKU. (Reluare). , 

12,55 Magazin de știință. )
13,23 Recital Skip Ewirig.
13.35 Desene animate,
11,00 zVctualitățL
11.15 Ora de muzică. 
15,00 Prcuniversitaria.
15.30 Tcleșcoală. j

Curs de limba engleză | 
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane, 
17,00 Actualități.
17,05 Magazin In limba germa

nă.
17.35 Salut, prietenii (1).
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tei:-discul muzl< ii populare, 
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. DAI.LAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Azi in prim plan.
22.45 Microrecital GnetMgiie 

GheorghiQ.
23,09 Actualități.
23.15 Confluent*.
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tor
In condițiile actualului buget 

de austeritate și de diminuare a 
subvențiilor, întrebări neliniști
toare planează asupra mineritu
lui. Nu se vor închide unele mi
ne ? Vor putea fi menținute ac
tualele capacități și linie de 
fr-mt în cărbune Ia un nivel con
stant ? Pentru cât timp, oare ? 
Ce-i de făcut pentru asigurarea 
viitorului producției de cărbune 
intr-o perspectivă apropiata de 
doi-trei ani ?

Cu aceste întrebări a fost a- 
L '.'dat dl. ing. Petru Hcr, direc- 
t i.rul tehnic al EM Lupeni, care 
a avut amabilitatea de a da răs
punsuri fără echivoc, din care 
reiese că există posibilități reale 
de continuare a activității de 
producție a minei.

— Domnule director, știu că la 
mina Lupeni s-a moștenit o si
tuație grea in dermen al investi- 
țî?r miniere. La cât estimați 
că se aflu rămânerile în urmă ?

— Apreciem ca lucrările de 
investiții miniere de la mina 
n- istră sunt râmase in urmă cu 
cci puțin cinci ani. In goana
dir.ă producții din ce in ce mai 
n. ui, din anii dinainte de 19.0, 
b rârile de investiții au foit si- 
t i'.e pe un plnn secundar al 
preocup.uiior. Aceasta în pofi Ia 
faptului câ se știa despre viito
rul minei depinde direct de 
deschiderea orizontului 300, cel 
mai adânc.

Se poate -pune că zonele 
de exploatare de la orizonturile 
superioare sunt pe cale de epui
zare ?

— In marc parU-, aceasta c«*e 

Colonia in ccaj.'i...
Foto: Ștefan CIMPOI

situația. Tot ce a fost mai la în
demână, din punct de vedere 
tehnic, la orizonturile superioa
re, a fost pus în exploatare. S-a 
exploatat cum s-ar zice „grosul", 
rămânând prea puțin pentru vi
itor, în comparație cq programul 
actual de producție.

— Cu alte cuvinte, problema 
înlocuirii zonelor de exploatare 
cu altele, aflate la adâncime, a 
devenit acută ?

— Se poate spune că da, A- 
preciem că în prezent fiecare 
zi contează pentru a putea să 
asigurăm din timp, pe măsură 
epuizării vechilor capacități, alte 
capacități noi de exploatare la 
orizontul 300.

— Orizontul 300 dispune de 
rezerve importante ? Ce stra
turi de cărbune se află acolo ?

__ Este vorba de straturile V 
și III, care dețin ponderea in do
meniul rezervelor exploatabile. 
Iar orizontul 300 se conturează 
de pe acum pe întreg perimetrul 
de sub orizonturile superioare. 
Sunt a.ci de realizat încă lucrări 
miniere de investiții care însu
mează C000 ml de galerii cu pro- 
lil marc. Se lucrează, în prezdnt, 
la acest orizont în patru fronturi 
diferite, cu tot atâtea brigăzi 
specializate în investiții. Este în 
curs de echipare și puțul au ti- 
liar Sud.

— De ce resurse dispuneți pen
tru realizarea dezideratului in
tensificării ritmului lucrărilor de 
investiții de la acest orizont ?

— Primim sprijin din partea 
RĂII. Dar, în principal ne bi
zuim pe resursele pi oprii. Acti

vitatea sectorului de investiții va 
fi dezvoltată considerabil. Sunt 
în curs de constituire alte bri
găzi complexe, specializate in 
lucrări de deschideri miniere. 
Refolosim o serie de utilaje din 
dotare care înainte vreme au 
fost mai puțin folosite sau se 
aflau în stadiu de conservare. 
Astfel, au fost repuse în funcțiu
ne cărucioarele de perforat de 
tip „BUR“, mașinile de încărcat 
pneumatice vor fi înlocuite cu 
altele, acționate electric, mai e- 
ficicnte. Sunt promovate tehno
logii moderne la lucrările de sus
ținere minieră. Nu se va mai 
lucra cu susținere provizorie, ci 
Cu susținere definitivă. Din pă
cate nu ăvem, deși ne-am dori, 
o combină modernă specializată 
în lucrări de deschideri în steril. 
Combinele sunt prea scumpe. In 
aceste condiții ne concentrăm 
eforturile pe creșterea vitezelor 
de înaintare prin resursele pro
prii, cum sunt mai buna organi
zare, plasarea schimburilor cu 
efective optime și nimeri califi
cați, dotarea brigăzilor cu utila
je pe măsura posibilităților de 
care dispunem.

— Există, deci, motive înteme
iate de optimism, privind înlo
cuirea la timpul optim a resur
selor exploatabile ? Pentru cât 
timp ?

— Dacă se va lucra în ritmul 
pe care ni l-am propus, se poate 
spune că în viitorii patru-cinci 
ani nu vor fi probleme. Se va 
asigura continuitatea producției 
cel puțin la nivelul ei actual.

Interviu realizat de 
Viorel STllAUȚ

Tineri la 
specializare

Luni, la Stația do Salvare Mi
nieră Petroșani, a avut loc în
tâlnirea de bun rămas intre 

dl. llartwig Meier, delegatul 
Crucii Ro-ții germane, cu prilejul 

încheierii misiunii salo, și Sub- 
lillala de Cruce Roșie Petro ani. 

S-a făcut o trecere în revistă a 

rezultatelor colaborării de pună 
anim, apreciate ca pozitive. Tot

odată s-a convenit ca membri ai 

grupei de tineiet din cadiul sul 
l'jlialci u m-'.irgiî, eșalonat, la 
peciuliz.ii e in Germanie.

DRIC ANI

„Miss Primăvara"’ —1993

idee
Ideea s-a născut într-o după amiază ploioasă, în biroul d-lul 

Costel Stancu, patronul firmei „Amicii" SRL Uricani. „Hal să 
facem pentru orașul acesta ceva ce n-a mai văzut niciodată", îmi 
spunea patronul. Ce putea să fie oaie acest „ceva" ? Ne-am gândit 
mult, am cântărit zeci de variante și până la urmă ne-am oprit 
la cultura. De ce la cultură ? Pentru că, in perioada postrevolu
ționară, in acest oraș n-a mai fost organizat nici un spectacol 
cultural de anvergură. Și pentru că ceva deosebit nu poate fi 
clecât o premieră, am ales un concurs de frumusețe. Așa s-a năs
cut... „Miss Primăvara".

Este foarte adevărat însă că „au pus umărul", cu aceeași pa
siune, sindicatul liber al EM Uricani, redactorii paginii de tinereii 
de la ziarul „Zori noi", doamna Jana petri.șor, directoarea Clu
bului sindicatului din Lupeni și mai ales celebrii comici al Văii 
Jiului, Ioan Velica și George Ncgraru, cunoscuții și talentații so
liști de muzică ușoară Luminița Stăncei, Marian Vasile și Ovidiu 
Tudoran. De asemenea, am văzut-o ca invitată de onoare pe Ta* 
ti ma Filipoiu Stepa, cea care ne-a încălzit inimile, ani de-a rân

dul, cu atât de sensibilele cântece interpr- late in cenaclul „Flacăra*
Tiberitl X 4NȚAN J

bărbătească chiti* 
„Miss Primăvara Uri* 

ul trei este ocupat de către Dorina Cimpoieșu, căreia 
plic cu 15 000 de lei. Locul doi, Camelia Mal-

Cei 11 Apostoli 
ai frumuseții

Pe acordurile piesei lui Ioan Gjurj Pascu, „Țara arde, Babele 
se piaptănă", sâmbătă, 24 aprilie. în sala arhiplina a Casei de 
cultură din Uricani a început spectacolul-concurs „Miss Primăva
ra". Juriul a fost format din domnii Ioan Petrea (Sindicalul libe» 
EM Uricani), Nicolae Opriș (consilier juridic la EM Uricani), Vio- 
iei Frcnț (directorul Școlii generale nr. 2 Uricani), Mircca Goigo 
țiu (director adj. Valea de Brazi), Mircca Bujorcscu (directorul 
ziarului „Zori noi"), Costel St meu (patronul firmei „Amicii" SRL) 
și doamnele Irina Vasian (din partea publicului), . Maria Sârbuț* 
ca (învățătoare).

• In deschidere, un moment rup. Sala freamătă de admirație 
văzând cum se mișcă acești băieți in blugi și cu șapcă a la Va- 
nila Ice. • Cei doi prezentatori, doamna Jana Petrișor (directorul 
Clubului sindicatelor din Lupeni) și domnul Tibenu Vmțan (re
dactor ia „Zori noi"), prezintă cele 11 concurente. Fiecare este 
primită cu strigăte admirative. Se trag la sorți numerele de parti
cipare în concurs, e Cântă Oxidiu Cătălin Tudoran, un băiat de 
15 ani, câștigătorul Premiului Tinereții. Emoționați, doi îndrăgos
tiți din rândul trei încep să mănânce semințe de floarea-soarelul; 
Intre două semințe, ei găsesc timpul să se sărute tandru pe obraz. 
Un domn inginer, căsătorit de mai mult timp, cască discret In 
rândul întâi. • Doamna Jana recită o fiumoasă poezie de Lucian 
Blaga. Pentru public, poezia pare a avea valențe umoristice. In 
final, aplauze. Sponsorul oferă un pahar cu apă. o Concurentele 
intră pe scenă îmbrăcate de o așa maniera incâț să-.șl pună în 
valoare frumusețea. Privind spre o concurenta care n-avea nici 14 
ani, un pici de lungă mine șoptește cu admirație: „Auzi, n-ara 
nici buletin și uite ce dezvoltată e !“. • Cânta Marian Vasile. Pri
ma piesă este din repertoriul Acusticului și se numește „Lavinia*. 
Sala 6trigă spre interpret: „Dulce ca vanilia !“. Când aud Blue 
Sistem, tinerii inccp să danseze prin sală și sâ aplaude cu frene
zie. • Ion Velica și George Negraru, comici vestiți aj Văii Jiului, 
se fac încă o dată „de râsul lumii". • proba artistică. Șase din cele 
11 concurente se dovedesc a fi mari iubitoare de poezie, recitând 
Eminescu, Minulescu și Coșbuc. Concurenta cu numărul trei a 
recitat „Scrisoarea trei" (?!). Larisa Costache, numărul patru In 
concurs, este îndemnată de către prezentatoare <â fluiere. Fata; 
fiind de la oraș, nu știe.- „Are fluierital", stri a cineva din sală. 
Numărul 9, Laura Moldoveana, cântă cu multă convingere _ frur 
moșul șlagar „Valeleu". Sala aprobă. • Tatiana 1 il poiu Stepa, cîndvs 
membra a celebrului „Partaj", este pr. zentată clc... Adrian Pău* 
iicscu. Pe banda, fircjte. Tatiana încântă publicul, iar publicul 
jntă cu Tatiana. o îmbrăcate in frumoase toalete de seară, intră 
a ion pe scenă fetele. Din sala se aud fluierături admirative. 

I- .le sunt pline de grație iar sala este plină dc duioșie, o Cei doi 
Si, iți ai Ilicitului nu sunt alții decât Ion Velica șt George Ne* 
grn u. Publicul strigă cu entuziasm: Bis I Ce jn'camna sa te faci 
ast/izi dc râsul lumii...

Sfârșit de sp. ctacol. După o 
zuinț .. se anunl i câștigai» i clc concursului 
câni". Li- i 
i se înmânează un p..„ ... .._ —-------- .
gulii, primește 20 000 lei. Fericita câștigătoare se numește Vasuica 
Banii. Are 17 ani 1.71 m. 511 kg .și ține în mână un premiu___ do
25 000'lei. Vali LOCOTA ,

l

FOTBAL, DIVIZIA C

MINERUL VULCAN — VIC
TORIA CALAN 5—1 (2—0). Su
perioritatea echipei lui Petre Li- 
bardi a fost netă. Cu un 
Voieu dezlănțuit, care a 
de patru ori ming< a în 
oaspeților, Minerul și-a 
spectatorii la sentimentul 
riei împlinite. Primul gol

Dan 
trimis 

poarta 
readus 

d.ito- 
a fost

înscris de Barbu, iar Voicu fi 
pu* capăt primei reprize, Înscri
ind plasat.

La reluare, oaspeții reușesc la 
un conțiaatac să finalizeze, dar 
vor „plăti" apoi, pentru că niij- 
locașul gazdelor va marca din II 
m, 3—1, din acțiune 4—1, și din 
nou din 11 m, 5—1.

O victorie care ține „aproape" 
de rivala sa, Parângul Ixmea.

MINERUL GHELARI — TIJ- 
NERLL ANINOASA 2—0 (1-0J. 
Gazdele și-au luat misiunea in 
serios și au cuștignt pe merii. 
Ele au avut mai mult timp ini- 
ț.ativa și au cl >niin.,t tactic, ii 
scriind câte un gol in fiec.n i 
repriză. La tm atac viguros, Li- 
viu ps>|> sancționează prompt a- 
pratra uT-.peților și deschide 
scoiul. iJiip.i pauză, in min. 57, 
Soaie marchează ni doilea gol 
al formației din Ghelari, pece
tluind astfel și re.aiiialul final.

La juniori — Lîinwal Gnelari 
— Minerul Anlnonsa 0—1. A în
scris Bogdan Petrescu.

ilu. •
chis „lacătul" in min. 1 ți 17, 
Uisu la miit.it, m n. 25, :ar Mo
vilă, min. 35, a semnat ultima 
sentința. ,

Gazdele an rndns din handicap 
prinlr-un auto' -1, dar au fost 
d-.-pii.ite p - toată rim ata pai li
rici, la tonte capitolele.

II I ț]

HA13ER HAȚEG — PARÂN
GUL LONEA 1—4 (0—4). Marș 
triumfal al Parângului, ear» a 
„privit" partida de La înălțimea 
clasamentului. Luzăroiu a des-

MiNERUL BARBA'i'ENi — 
MINERUL CElfliJJ 5—1 (2—1).
\ Ictorie categorică a gazdelor, 
'■ u au puni :at in prima repriză 
pun Luluneanil și Gigei llai.u 
Oaspeții au marcat roiul de o- 
ncarc prm mijloc,eșut Pivda. Du
pă pauza. cei caic aj dominat 
autoritar și au punctat dceisiV 
au fost tot jucătorii echipei ain 
Băibâtcni. Bejenaru a făcut 3—1, 
Ambro} a ridicat scorul la 4—1, 
iar Gigei Banâ a înscris ultimul 
ți cel mai frumos gol al parti
dei.

CLASAMENT

1. Univeisitatea Petroșani 10 9 1 0 38— 7 19
0 Flamura Suin Mare J0 7 9 1 18— 8 4

3. Ardeii ana Alba Iulia 9 7 1 1 59— 5 13

4. Colorom Codlea 10 G 0 4 21—13 12

5. Mucart Cluj 9 1 1 4 18—12 0

6. Îndes Sibiu 10 3 1 C 21-21 7

7. CFR Tg. Mureș 10 1 4 5 9—49 6

8. 1-emina Sf. Gheorghe 10 1 1 a 13—39 3

9. IU Oradea 10 0 4 a 5—41 i

ETAPA VIITOARE, 1 
Sibiu; CFR Tg. Mureș —

mai, 1993 
Colorom

: Flamura Salu 
Codlea; Mucart

Mare — îndes 
Cluj — Arde-

leana Alba Iulia; IU Oradea — Fcinina Sf. Gheorghe; Universi
tatea Petroșani, stă.

*

I

miit.it
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F A PT U L DIVERS Publicitate
SOPIIIA LOREN... PRIMAR ?

„Aș putea deveni primarul o- 
ra ului Neapole daca mă vor so
licita, a declarat Sophia Loren 
intr-un interviu publicat in zia
rul „Messagero", comentând re
centele Știri privind demisia pri
marului oralului Neapole.

Actrița a precizat că in pre- 
zenl nu arc timp să facă politică, 
dar în principiu nu exclude a- 
ceastâ posibilitate.

ISRAEL

KNESSETUL... ATENȚIONAT 
DE TAL LEV1

Tal Levi, un școlar de 12 ani, 
din orașul israelian Beersheba, 
a devenit autorul unui fapt sen
zațional, descoperind serioase 
deficiențe in sistemul de pază 
al Knessetului (parlamentul). 
Venit cu prietenii săj într-o ex
cursie in clădirea Knessetului 
din Ierusalim, el a înșelat vigi- 
lența pazei și, cu toată verifica
rea minuțioasă cu ajutorul celor 
mai moderne mijloace electroni
ce, a strecurat un pistol — este 
adevărat — de jucărie.

După cum consemnează presa 
isiaeliană, nu este vorba doar 
de o ștrengărie obișnuită, lntor- 
cându-se în orașul natal, școla
rul Tal a scris un articol în care 
a arătat deficiențele în organiza
rea pazei parlamentului, fără a 
dezvălui totuși „secretul**: cum 
a reușit el să „ducă de nas** pe 
cei însărcinați cu paza. „Dacă eu 
am reușit să introduc un pistol 

Mica publicitate

jucărie, scrie el, atunci nu există 
nici o garanție că un altul nu 
va introduce în clădirea Knesse
tului o armă adevărată**.

Aceasta a fost prima „afacere** 
efectuată cu destul succes de 
Tal Levi care visează să ajungă 
reporter la cronica judiciară și 
activează la cercul de ziaristică 
de pe lângă Universitatea din 
orașul Beersheba.

O PALMA INTRE SOȚI...

Aproape fiecare al șaptelea 
israelian își bate nevasta, iar nu
mărul total al familiilor în care 
soțiile sunt supuse actelor de 
violență atinge suta de mii. A- 
ceste date îngrijorătoare au fost 
prezentate la o conferință de 
presă de către un celebru socio
log, profesorul Tzvi Aizikovicz, 
de la Universitatea din Haifa. 
Efectuând un studiu la cererea 
Centrului de ocrotire a familiei 
împotriva violenței, el a ajuns la 
concluzia că o palmă dată de ca
pul familiei soției sale depășește 
cadrul cazurilor particulare. „Este 
o problemă socială, proprie tu
turor straturilor societății israe- 
licne**, a subliniat omul de știin
ță.

La conferința de presă s-a sub
liniat că Legea adoptată în 1991 
privind prevenirea violenței în 
familie aproape că nu se res
pectă în practică. Conform aces
tei legi, Tribunalul poate da o 
hotărâre privind îndepărtarea 
soțului din casă dacă el își ame

nință soția cu răfuiala fizică.
Reprezentanții Centrului de o- 

crotire a familiei au consemnat 
că problema nu poate fi rezolva
tă prin metode represive. Ei con
sideră că atât soțul recalcitrant, 
cât și soția maltratată au nevoie 
de psihoterapie. Anul trecut me
dicii care au ajutat benevol acest 
centru au oferit un sprijin efi
cient unui număr de 55 de fa
milii. Dar ținând seama de cifra 
mare de familii nefericite, re
zultă că apărătorii familiilor au 
un câmp larg de activitate.

INDIA

„CRITERII** DE APRECIERE...

După cum a demonstrat o an
chetă efectuată recent la scară 
națională în India, majoritatea 
celor 1 450 de colaboratori a) u- 
niversităților și institutelor de 
cercetări ale republicii au opi
nat că în instituțiile științifice 
din India criteriile de apreciere 
ale activității oamenilor de ști
ință sunt loialitatea față de șefi, 
existența relațiilor „de sus", slu
garnice. 'I f

Și cercetătorii tineri și cei cu 
experiență sunt unanimi în a 
afirma că în India cunoștințele 
profesionale, numărul lucrări- 

'lor publicate contează prea puțin 
pentru promovarea în serviciu 
sau la stabilirea aportului real 
în știință. Mijloacele de finanța
re a cercetărilor științifice se 
obțin numai de către cei care 
sunt simpatizați de conducere. 
Poate aceasta este explicația e- 
xodului în masă al cadrelor ști
ințifice din republică peste hota
rele ei.

T A R 1 r r* r

practicate de Societatea Comercială „ZORI NO1“ SA
la prestațiile publicitare, începând cu data cie 12 aprilie

Denumirea serviciului U.M. Tarif lei/U.M.
Decese cuv. 15
comemorări 20
Cereri de serviciu —„— 15
Schimb de locuință 30
Olerte de serviciu 25
Aniversări —>,— 25
Pierderi 25
Închirieri —.,— 30
Vânzăi l-cumpărări 40
Diverse 40
Matrimoniale —>,— 30
Mare publicitate cm. p. 150
Marc publicitate pag. 100 000 negociabil

MAJORĂRI TARIFE
Publicitate in pag. I — 50%
Publicitate in chenar 50%
Urgență sau publicare în
ediția de sâmbătă — 50%
Literă distinctă — 50%
Anunțuri de mică publicitate
pentru pers, juridice — 1007o

ALTE PRESTAȚII
— Teletransmisii 100 lei/buc, format Al, dactilogra-

fiat la 2 rânduri, la care se adaugă plata impulsiilor
telefonice, conform tarifelor ROMTELECOM,

— Copii format A4 — 50 lei/buc.
— Transport auto — 100—150 lei/lcm, negociabil și

10 lci/min. staționare.

AMV ERSARE
CELE mai calde urări de bine, 

sănătate și tot ce cuprinde «cu
vântul fericire lui Florin Stun- 
<?□ din Lupeni, din partea fa
miliei Feraru. „La mulți ani l“. 
(2o3U)

VANZARI

VÂND garsonieră, în Petro
șani. Telefon 545586, vineri, du
pă ora 20. (2831)

VÂND video recorder „Sam- 
sung", sigilat și derulator casete, 
preț estimativ, 250 000. Petro
șani, str. Aleea Poporului, bl. 
S, ap. 26. (2829)

VÂND Dacia 1300 și Peugeot 
305, stare perfecta, preț conve
nabil și televizor color stereo. 
-Telefon 545806. (2830)

Petro-
(2825)

RFG,
95 000

VÂND convenabil apartament 
2 camere, decomandate, zonă 
centrală, cumpăr apartament 3 
camere, indiferent zona, 
șani, Republicii, 101/58.

VÂND televizoare color 
funcționare ireproșabilă, 
lei, telefon 541902. (2821)

VÂND televizor color 
multisistem, 130 000, video recor- 
dere Panasonic, JVG, 160 000/buc., 
sufragerie, bibliotecă. canapea, 
fotolii, vitrine, masă dublă albă. 
Anton Pann, 30, Petroșani. (2822)

VÂND aragaze (2 și 4 ochiuri), 
televizor alb-negru. Petroșani, 
împăratul Traian (colonie), 21/1. 
(2821)

CUMPĂR motor complet Ford 
Tranzit Diesel. Relații Barul 
„Condor", Petroșani. (2820)

DECESE

OFERTE SERV K IU

SOCIETATEA Comercială 
ARGO-ALPINA SRL Petro
șani, scarmână, dărăcc.ște lâna. 
Sediul, Mina Dâlja, lângă 
Școala de calificare, preț 150 
lei/kg. (2742)

ÎNCHIRIERI

TINERI căsătoriți căutam gaz
dă in Petroșani. Telefon 513601, 
între orele 15—18. (2828)

OFER garsonieră confort I, 
proprietate, contra contract în
chiriere apartament 2—3 came
re, exclus Șerpărie. Petroșani, 
Aviatorilor, 11/76. (2832)

Societatea Comercială
„TRANSUTIL"

S.A. Petroșani
ANUNȚA

în fiecare zi de luni, orele 10, din săptămână ține

LICITAȚIE
pentru vânzare de mijloace de transport auto, utilaje de

construcții și terasicre, următoarele tipuri:

VÂND preț avantajos 
jector pentru încălzire, 
player Japonez, I 
color diferite mărci, 
capacitate mijlocie, 
0960/18117 — 17863, 
ora 21. (2815)

in- 
video 

televizoare 
, frigidere 

mkfon 
, seara.

L \

I iMILIA anunță cu nemărginită durere încetarea din viață 
a iubitului tată, socru și bunic

IORDACHESCU VINII
înmormântarea are loc vineri, ora li. Cortegiul funerar plea

că de ia ( apela Unitariană. (2823)

— R 8135 F camion
— RD 111 autobuz

TV 12 F autofurgonetă

— 2 RB 5 A remorcă autobasculantă

VÂND urgent, preț convena
bil, negociabil, mașina de spă
lat industriala, 20 kg i ufe uscate 
și storcător industrial, 17 
Informații: Magazinul 
ce“ Uricani. (2813)

VÂND apartament 2 
Petroșani, zona centrala.
541934, intre orele 17—20. (2817)

VÂND Dacia 1300, stare excep
țională, Petroșani, Aviatorilor, 
51 A/53. (2745)

VÂND apartament 3 camere, 
cu sobe, Petrila, 7 Noiembrie, 
bloc 3/28. (2827)

kg rufe. 
„Electri-

camcre. 
Telefon

' U NEȚĂRMURITĂ durere, familia Pasclllescil Miliai a- 
nunță încetarea din viață a celei care a fost

l’ASCI'LESC I MARI V 
mamă, bunică și soacră iubitoare și devotată.

Slujba de înmoi inânlare va avea I >c in ziua de 30 aprilie 
1993, ora 15 la capela Bisericii I nilariene din Petroșani. (2835)

COMEMOR A Iii

AU I REC UT 2 ani de la despărțirea pentru totdeauna de 
SIEFUREACCONSTANTIN

iie-i țaraua ușoară! Fratele Mișu, copiii Danie], Gabi și Re-

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI*' apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. .1 20/G2I/I991.

Cont virament; 307060201
trosanl.

Director: MIRCEA BUJORESCU 
Director executiv: îng. Alcxandiu 

BOGDAN

BCR I’c-

NOI" S.A.

— S

— S

1202 excavator

1500 buldozer
— AG 180 autogreder

precum și alte mijloace fixe, disponibile conform decre
tului nr. 49/1982.

Documentațiile tehnice și orice informație se pot ob
ține zilnic intre orele 8—15, la biroul tehnic al societății, 
str. Jiului nr. 14, telefon 515823.
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