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Mai bine mai târziu, decât niciodată ! ELEC1 ,RAȚUL șS ETAȚiZAREA POLITICULUI

demiterea primarului 
Stoicuta !

ALEG'TJLE I’FNTRL NOUL PRIMAR — JN I IULIE

l’rin Hotărârea Guvernului nr. 113/29.01.1993, în te
rn iul articolului 11, aliniatul 1, coroborat cu articolul 
31 din Legea 69/1991, privind Administrația Publică Lo- 
C-ii.i, începând cu data de 29 aprilie 1993, dl. Glieorghe 
Sloituț.i a fost demis din funcția de primar al municipiu
lui Petroșani. In Articolul 2 al Hotărârii, semnată de pri
mul ini ’.istru al guvernului, dl. Nicolac V ăcăroiu, în cir
cumscripția electorală nr. 23 Petroșani, se stabilește data 
alegerilor locale pentru ziua de 1 iulie 1993.

Mircca BUJORESCU

Mai lipsesc, încă, multe legi
r.ip* de ncconic it, dup 1 1 mai vom .ivea parte de cea mai 

d . .l i lună a ace tui an .și, poate, a actule. legislaturi. Renunța
rea la suovenții va declanșa u reacție in Janț așa cum a avertizat 
întreaga presă: escaladarea prețurilor, deteriorarea raportului 
prețuri-salarîl, accentuarea inflației, scăderea șanselor de supra
viețuire a agenților economici caic se află „pe muchie de cuțit" 
CU r. sur ele proprii. Dupu ce s-au împotrivit in corporc la măsu
rile adoptate de guvern privind „momentul 1 mai", liderii prin
cipalelor confcderațij sindicale bucureștene s-au exprimat intr-o 
pilduitoare unanimitate ca fiind de acord cu renunțarea la sub- 
y.nțd, văzând in i o singuri soluție p ntru at> nuarca crizei: 
Salariile! Când s-a ajuns in impas, liderii s-au retras strategic de 
la i1 a a negocierilor, afirmând că acceptă totuși o barieră mai 
Hă'.itJ a limitelor de salarizare (minima .și medie). Guvernul și-a 
Gc tarat in repetate rânduri disponibilitatea pcntru dialog și, ieri, 
* avut loo o noua rundă (ultima )‘, o nouă încercare de a descâlci 
lirele nevăzute ale negocierilor cu liderii grupați in jurul CNSUL. 
< Guvernul a prezentat un s-.t de inițiative din care unele țin 
de opeiutivitatea Parlamentului. -Legislativul iși continuă orarul 
Ge lucru ca și când nu ar cunoaște frământările salariaților. Pen
tru a-i sensibiliza pe parlamentari, liderii sindicali au făcut un 
pas de Apropiere, prezentându-se in audienta la Senat, pentru a 
explica de ce și unde se Împotmolesc inițiativele guveTn sin licate. 
(•u toata bunăvoința executivului, sindicatele au dreptate când 
Iși exprima rezerve fața de eficacitatea protecției sociale promise 
de guvern. De exemplu, protecția socială a salari.iților rămâne 
J>ur teoietică, frumoasă in vorbe dar ineficientă în lapte, dacă 
ie face cu prețul sacrificării agenților economici cu resurse mi
nime de existența. Efectul inflației se vâ resimți din plin in ges
tiunea modestă a acestora .și parte din ei este posibil sa fie aduși 
in prag de faliment. Vor fi afectați și agenții economici cu profil 
industrial care au cicluri lungi de fabricație. In cazul lor, calculele 
au doar un rol decorativ, cosmetic, de înfrumusețare temporară a 
lunilor mai — iunie, după caic balanțele economice vor începe 
sa inregistreze pierderi. Pe bună dreptate, sindic ițele susțin

Ion MUSTAȚA
(Contimiar* in II Ig, a z-d)

Cine o cunoaște?
T!” 'n:m cu alte semnalmente 

|i int'.rm.ițn m ved rea identi
ficări cici'iului găsit, la Vul
can, intr-un caniin femeia purta 
pulover pe gat 8e culoare gal- 
b n . asand pe etichetă inscrip
ția „Hucov.T* — li id iuți; panta
loni supraclastici maron; ciorapi- 
cliilot ro a; pardesiu ele culoare 
Închisă, spre negru, dinlr-tin ma
te ial asemănător fâșiilui, mări
mea 40, având pe etichetă in
scripția OBEHSTOI' F VOF.HING. 
La mâneci, la partea inferioară, 

pardesiul aie b-ntițe orii unctale, 
prinse in trei ga. i, de culoare 
gri pe partea interioara. La gât, 
o ucnlițâ asemănătoare, prevăzută 
cil c larima de prindere. In u- 
rechi victima pui ta cercei in for
mă de floare, cu 6 petale, și o 
pietricii i albastră in mijloc. Se 
pate ca r -pectiva a sos.t la Pe
troșani dinspre Bucure ti In ziua 
de 8 aprilie cu ncci Ici fitul 211.

Persoanele care pot furniza in
formații pentru identificarea ei 
sunt rugate să se adr-seze Pro
curaturii sau Poliției. (Gli O.)

Fără îndoiala, societatea ro
mânească postdeccmbi istă este 
plină ue tot felul de surprize, 
dintre care cele mai multe se 
regăseso în zona neplăcutului.

Nu spunem de fapt o noutate, 
căci, este limpede pentru toată 
lumea că jocurile politice nu ur
măresc altceva decât apucarea 
puterii .și nicidecum soluționarea 
unor aspecte cu mai mare grad 
de generalizare, ce vizează ele
mentele vitale ale existenței so
ciale.

Un asemenea aspect, pe cât 
de esențial, pe atât de îndepăr
tat ca posibilități materiale, pen
tru fiecare cetățean al țării, pau
perizat cu insistență sălbatică 
de la o etapă la alta a tranziției, 
il constituie marea privatizare. 
Nu mai este pcntru nimeni nici 
o îndoială, statul ține- și cu dinții 
de patrimoniul său, ca și cum 
acest patrimoniu nu ar repre
zenta munca de decenii a popo
rului român, pentru care a fost 
în permanență plătit cu un sa
lariu (retribuție cum i se spu
nea) de mizerie. Iar acum când 
guvernanții și politicienii vor
besc despre privatizare, chestiu
nea pare mai degrabă o „fata 
morgana" pentru toată lumea, 
statul majorând în mod nejusti
ficat valoarea acestui patrimoniu 
fizic, de zeci .și sute de ori, pro
babil tocmai pentru ca poporul 
român, împins cu mult sub pra-

O veste aproape incredibilă a indignat miercuri Pelroșaniul. 
Un individ probabil dezaxat mintal, cu putniri criminale, a atacat 
Cu sânge re' e pe Avadanei ’l'.nc i-Giria. salariata la mina Duija, 
in timp ce aceasta efectua plata salariilor. Mai grav este faptul 
eâ individul care, potrivit anchetei preliminare efectuate de or- 
gam le d< poliție, i i dă un nume și o adresa l'alse. a săvârșit 
lapla in incinta minei, el nefiind salariat al acesteia, l’e scurt 
faptele, așa cum m iu fost relatate de victima și de unii dintre 
cei cală au contribuit atât Ja salvarea vieții domnișoarei Avadanei 
cât șl la imobilizare i și predarea infractorului către organele de 
poliție.

Premeditare sau nebunie ?

AVADANEI 'J1NCA — GINA: 
„Ain lost ala dă iri Jurul orii 
12—12,la, în peiioad.i „dintre 
schimburi". Schimbul 11 este in
trat deja in subteran, schimbul 
1 incu nu a ieșit. Indic iii111 a 
intrat in biroul unde pluteam sa
lariile — b.ioul maiștiilor de ia 
sectorul 11. L-un întrebat cum 
se numește, crezând că este unul 
dintre salariații minei și trebuie 
să li plătesc leafa. A bâlbâit un 

g sărăciei, să nu poată avea 
i ; la statutul de proprietar.

atâ această chestiune, legată 
de tarea privatizare, pare mai 
de* bă o încercare de etatizare 
fort ă a fiecărui domeniu de 
acti itate, și acest lucru se re
găsește la toate nivelele, statul 
încercând să se agațe cu toate 
mijloacele și metod le de ceea 
ce îi aparține pe d pt, fără în
doială, dar de care nu vrea cu 
n î un preț să se despartă. Și 
pr ru ca jocul său de-a priva
ți, .rea, să-i iasă, statul, respec
tiv guvernul, nu se sfiește să 
ancoreze în acest joc .și structurile 
politice, create în societatea noas
tră. Exemple de acest fel sunt 
multiple, dar nu vom insistat 
decât asupra unuia, care ni se 
pare mai mult decât edificator 
pentru a demonstra că în societa
tea noastră se lucrează intens 
k etatizarea politicului.

Știm cu toții că structurile po
li.ice, datorită principiului eligi
bilității, au ca misiune esențială 
slujirea intereselor cetățeanului, 
sau mai exact spus, ale electo
ratului (alegătorului), fără de 
care nu se poate. El, alegătorul 
și-a dat votul pentru, ca intere
sele sale să fie apărate și slujite 
de una sau alta din formațiunile 
politice ori de una sau alta din
tre personalitățile în care alcgă- 
toi ul și-a investit încrederea, 
l’ocmai de aceea în plan terito

nume, l-am cerut buletinul, a 
băgat mâna mir un buzunar iu
tei lor de unde a scos un cuțit 
sau o șurubelnița. In clipa aceea 
i-am sesizat pi Airca. Am înțeles, 
in acea fracțiune de secunda, in
tenția de jaf, Am fost lovita la 
gat. Colegii spun cu am țipat. 
Apoi m-n lovit n doua oara. Am 
rou it să m i apar cu mima. Cred 
câ am țipat din nou. Mă așeza
sem intre el și buni. După caic 

rial au fost create consiliile lo
cale, la toate nivelele, ca acestea 
sâ păstreze o strânsă legătură 
cu alegătorii. Sigur aceste consilii 
locale și mai ales consilierii, slu
jesc interesele electoratului așa 
cum pot. Dar acest lucru este 
Oarecum diluat de dubla calitate 
pe care o arc cea mal mare pr.rto 
dintre consilieri și anume: oa
meni politici (aleși deci) șl re
prezentanți ai statului, ca membri 
ai Consiliului împuterniciților 
Mandatați, ai statului deci, din 
diferite societăți comerciale de 
pe raza teritoriala de activitate 
a acestor consilii. Cu alte cu
vinte, acești oameni, prin pre
zența lor in aceste organisme ale 
statului, sunt teoretic și practio 
împiedicați să slujească în în
tregime interesele alegătorului, 
măcar în societatea un ie sunt 
împuterniciți, pentru că trebuie 
să slujească interesele stalului 
ai căror reprezentanți sunt. Si- 
atunci este limpede că ceva nu 
e în regula, tocmai din cauză 
că statul vrea să-și întindă tenta
culele și nu numai că vrea, in
clusiv in domeniul politicului. 
Exemplul ni se pare elocvent și 
din păcate in societatea noastră 
e-te generalizat,*chiar dacă unii 
vor înclina să creadă câ totul 
este doar așa de formă.

Dar, din păcate, această formă, 
ce pare fără efecte imediate, în 
timp conduce fără tăgadă la O 
etatizare absolută a societății, în 
care fiecare muritor tinde și speră 
să devină proprietar, măcar pe 
o bucățică mică din locul său de 
muncă, dorință pentru care și-a 
dat votul uneia sau alteia din 
formațiunile politice în care a 
crezut.

Gheorghe CIIIRVASA

tu atenția 
populației

Spitalul municipal Petroșani 
anunță populația Văii Jiului, că 
datorita lipsei de bani, în pe
rioada următoare, farmaciile nu 
vor mai putea onora rețetele gra
tuite pentru bolnavii de toate 
categoriile. Este trist, dar foarte 
adevărat. Vom reveni cu amăi 
nunte. (Gh. C.) 

au intervenit oamenii. Deși ră
nit i, am ajuns, sprijinită de 
oameni, la dispensarul întreprin
derii. Domnul doctor Vețean m-a 
salvat. Am înțeles de-abia seara, 
la spital, cât de periculoasă a 
fost lovitura de la gât. A fost 
sa trăiesc. Clipa când i-am „ci
tit" în ochi pornireu criminala... 
greu o voi putea uita vreodată".

Sing. ION AVKAMO1U,- șef 
sector transport: „Am auzit stri
gătul și larma pe culoar. Am ie
șit și am văzut oamenii „înghe- 
hiiindu 1“ pe unul. Furioși. I.-au 
imobilizat. Am văzut-o apoi pa 
salarista cu fața plinii de sânge. 
Cel pilim aceasta a fost prima 
impiesie. Nu știam unde este lo
vită. Salarista era susținută de

Horațlu AI.EXANDRESCU

(Cont. în pag. a 2 a)
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Trichineiîa spîralis va fi doar 
o amintire neplăcută (II)

• I’rof. asociat dr. GHEORGHE 
OLTEANU: „Trichineiîa nu este 
deloc doar o problemă a med.ci
ne; veterinare .și a celei umane. 
Este o boala grava, cu evoluție 
alarmantă, care distruge vieți 

omenești nevinovate, de
termină handicapuri i.zicc, mo
rale, produce mari pierderi eco
nom.ce. Deci trebuie unite toate 
forțele, și dusă o luptă comună. 
Asta |X?ntru că Trichineiîa nu 
glumește. Ea acționează serios, 

omoară, distruge organismul. Deci, 
trebuie să ne unim s-rios. De 
aceea suntem astăzi la Vulcan 
care este chiar un vulcan in e- 
rupție din punct de vedere al 
Tr.chinellozei. Să nu uităm că 
cele mai multe cazuri dep.state 
pe țară sunt aici, in Valea Jiului. 
De aceea apreciem seriozitatea 
celor care, aici, luptă împotriva 
ci Pentru început am dat o mânu 
de ajutor prin discuții, după 
care urmează faza practică. Sunt 
mă îdru de filiala Asociației Pa- 
raz..ologilor din România care 
fun țion. ază aici și al cărei pre- 
ședint- este dl. doctor Cristea". 
• Dr ADRIANA M \RCULESCU, 
diis.tmul Inspectoratului de Po
lii. Sanitară și Medic.nă Preven
tivă Deva: „M isa rotundă a fost 
binevenită Conlucram eficient cu 
ni divin.i veterinara împotriva 
a' st. i paraziteze care apare la 
om p-:n .m«*st'.i do carne infes- 
t ita... Pâră ajutorul organelor
adm ni ti'.e, măsurile noastre

d ppsf ilaxic. d- eradicare a zo-
ne'os- ar dubi-, . nu dau rezultate.
Tr'b.li d'-molat' to.it, aceste
im z.itii numiu- cotețe, tre-
bilic di ':rus, □ ste focare de
înf, -. ție ! C’ăn I va fi stopată Tri-
chiir-' în curân 1. n-> Aste i-s
liimire E t-‘ nevoie de d-rati-
z iri . aniz/itc dr respectarea
rondiț d lor do igienă a mediului".
• ” \LER1AN ȘTEFANOIU, cer-
Cț’t.l1, Uf principal li Institutul

în a riliî nu s-a îjrejisirat nici ui acc dent grav 
de circulație

E In schimb, este al irmant numărul celor care urcă la volan după ce „au 
luat ceva“ la... bord!

1' n p.m I 1 I. r< al p.-lit ei
i itn :<a de-a patra lună a
amilii, a fost o p .oadâ calmă. 
? ii s-.i înregistrat ni ; un acci
dent grav d. r ireul iție. N-au 
lipsit, ir i, t.imponarilc. soldate 
cu avarii u-o.ire -i.lv autovehicu
lelor. De reț nut i ă ais stca din 
urma ei avut i<- — după cum
ii mar' a ș: dl !' m ij. (’onsf intiii
l.mi. i, de ta Ș. viiiiii i irculație 
ăl PoJițici mani piului Petro
șani - c.i ipinarc a n adaptării 
viteze, ia condițiile carosabilului. 
C'.ir- -. știe cum este. Plm de 
grop:, piimin lu-1 pe ccl de la 
voian la un a.j vârât niîn de 
di-xh ritate O alta cauza ar
ronsfa in modul in care linii >n- 
diii.P.ori auto — în speci'al ama
tor i — iși birjăresc caii putere 
at mașinilor străine p,. car le 
h Iii. Or i un copil c l.irc pe
b l’tă î .i 'lâ -..-.inia că „drU- 
• i Ic oastr ‘ ,'.ite" nu sunt 

„Cantacuzino“ București, laborato
rul de parazitologie: „Interesantă 
.și locul foarte bine ales. Se a- 
duce, în acest fel, la cunoștința 
organelor locale că nu sunt sin
gure și că situația este cunoscută 
la București. Totul a fost de ex
cepție. N-am obiceiul să gratulez, 
dar îl admir pe meseriașul care-i 
meseriaș. Au fost câteva lucrări 
științifice foarte bune, în special 
a d-nei dr. Schmiedcr și a d-lui 
dr. Cristca, care și-ar găsi locul 
la orice congres internațional. Am 
participat la multe asemenea 
congrese și vă spun cinstit că 
aveți, aici, oameni bine pregă
tiți profesional... Au reieșit câte
va propuneri dintre care amintesc 
creșterea responsabilității medi
cului veterinar chemat să e- 
fectueze controale, cât ,și a po
sesorului de animale. Trebuie 
impuse o conduită, un respect 
civic, iar dacă nu se reușește a- 
ccasta, să se recurgă la măsuri 
coercitive. In orice caz, am au
diat lucrări de înaltă ținută, iar 
organizarea a fost de excepție.

• Dr. NICOLAE ȘTEFAN, 
DSV Olt: „Accentul marc trebuie 
pus, în continuare, pe educația 
sanitara a populației și pe pe
depsirea exemplară a acelor care 
valorifici! fraudulos carne infes
tata" • Dr. CORNEL DANCES- 
CU, directorul Direcției sanitar- 
vctcrinarc Hunedoara-Deva: „Pe 
viitor va trebui să se continue 
cercetarea in privința tratamen
telor curative și preventive pentru 
a se ajunge la un rezultat efi
cient din punct de vedere me
dical și economic. Sperăm cu 
s-a înțeles că și organele locale 
trebuie să fie alături de noi. E 
o problemă socio-economică. nu 
doar a medicului veterinar". • 
Dr ION CURTEAN, DSV Deva: 
„S-a vorbit totul despre Trie' 1- 
nilla. Date cunoscute și mai 

deloc propice acestui ?:■ n de pi
lotaj agresiv.

N-au fost consemnate, așadar, 
accidente, in schimb, tot s-a con
statat ceva. Și amine menținerea, 
la un nivel ridicat a celor depis
tați ca s-au urcat ia volan sub 
influența băuturilor alcoolice. Din 
4B de permise de conducere sus
pendate în cursul lunii aprilie, 
3.1 au fost reținute tocmai pen
tru această abatere, prntrn unii 
dintre cei ramași fa, a carnet nu 
va ff, probabil, nici un bai. Vor 
face, cu această ocazi", niscaiva 
economii la bugetul familiei. 
Banii pentru benzină se vor duce 
pe altceva. Poate că nu pe alcool.

Unul dintre eroii deloc de in
vidiat dintre cele 33 de persoane 
găsite „afumate" la volan este dl. 
V. Vasilc din Petroșani. In cazul 
dumnealui conducerea autotu
rismului in această stare nu a 
fost pentru prima oară. In HI 

puțin cunoscute legate de depis
tare, tratament și prevenire. Deși 
tratamentele nu sunt încă bine 
puse la punct, se întrevede ca, 
pe viitor, T. să fie tratată. Este 
necesară reducerea surselor de 

infecție prin ecarisarea teritori
ilor, distrugerea cârnurilor și ca
davrelor infestate cu trichină. 
Acțiunea trebuie făcută organi
zat, cu implicarea organelor lo
cale... Reducerea surselor de in
fecții va conduce, în timp, la e- 
radicarca bolii". • Dr. MARIUS 
LAZARESCU, DSV Deva: „Des
pre eradicare nu se poate vorbi 
deocamdată deoarece concură mai 
mulți factori: deratizare, conștien
tizare, educație sanitară etc. Deo
camdată, tratamentele sunt în 
faza de experiment... Mai sunt 
probleme de legislație care tre
buie rezolvate. In apărarea me
dicului veterinar, de exemplu. 
Cea din ’74 este depășită, cu
prinde articole care nu mai sunt 
la obiect". • Dr. EMIL JELDU- 
JER, CSVCA Petroșani: „Schim
bul de experiență a fost intere
sant. Avem o colaborare perfectă 
cu Centrul de Medicină Preven
tivă. Cred că e necesară impli
carea tuturor factorilor de deci
zie care concură lâ educația, 
din acest punct de vedere, a 
populației. Și cred că este im
perios necesară despăgubirea 
crescătorilor. La valoarea de 
piață. Mai trec vreo trei-patru 
ani până când se va ajunge la 
eradicarea Trichincllozei". • Dr. 
OCTAVIAN POPESCU, CSVCA 
Petroșani: „Este îmbucurător că 
și Valea Jiului poate organiza 
simpozioane de marc valoare 
științifică pe teme majore, la 
caic să participe personalități 
din lumea științei. Felicitări or
ganizatorilor și sponsorilor!"

Glieorglie OI.TEANU

i.inuar,e ac., respectivul a fost 
oprit in timp ce rula cu autotu
rismul său -i Jll) 6342. La testul 
cu fiola a reieșit c a băut alcool. 
Motiv pentru care i s-a reținut 
permisul de conducere. A trecut 
perioada pentru care i-a fost 
suspendat, după care i-a primit 
înapoi. N-a tras insă nici o în
vățătură din pățania anterioară. 
In scara zilei de 5 aprilie, în 
jurul orei 23,45, agenții de cir
culație l-au oprit în zona spita
lului din Petroșani. V.V. a fost 
invitat pentru recoltarea probe
lor în vederea stabilirii alcoole
miei. I s-a luat sânge și, după 
sosirea rezultatului, s-a constatat 
că avea — în acele momente 
o alcoolemie de 2.53 la mie! Cine 
cunoaște cam .știe ce înseamnă 
asta. Episodul s-a încheiat cu 
Întocmirea unui dosar penal.

Cu alte cuvinte, el a tras bău
tura, ei trage și consecințele.

Gheorglie OLTEANU

Ca la noi, la nimenea!

Un „tun” de... 
zile mari

Încă se mai află în România 
domnul Hartwig Meier, repre
zentant al Crucii Roșii germane 
pentru unele județe din Transil
vania. Domnia sa se apropie de 
încheierea misiunii umanitare pe 
care, cu generozitate și, nu o- 
dată, cu tact diplomatic, a des
fășurat-o vreme de patru luni, 
în sprijinul celor aflați în sufe
rință, în țara noastră. Ba ne-a 
mai dat și bani grei, pentru con
struirea Casei Crucii Roșii în 
Vale. Omul a găsit cu cale să-și 
cumpere în acest timp câteva 
„amintiri" pentru a arăta germa
nilor că România este o țară ci
vilizată. Să-și amintească și dom
nia sa, peste ani, de oamenii de 
la noi. Numai ca, imaginea a-

Maleia, săraca...

Acesta este pârâul Maleia care 
traversează Petroșaniul. In plin 
centru. Te izbește un miros fetid 
degajat de resturile de tot felul 
aruncate în albia pârâului. De 
„estetica" ei nu mai vorbim. O 

Mai lipsesc, încă, multe legi
(Urmare din pjg. I)

idcca că nu sc poate vorbi despre o protecție reală decât in con
dițiile relansării economice. Dar, din cele două pârghii ale relan
sării — rctehnologizarca și creșterea productivității muncii cu 
mijloacele actuale — numai una poate fi pusă în mișcare in mod 
operativ. Rctehnologizarca presupune investiții și poate avea efect 
numai pe termen lung, in schimb relansarea economică cu ac
tualele forțe poate fi obținută numai dacă guvernul își va prelua 
partea sa de răspundere in cadrul programului de protecție so
cială. Pentru aceasta, însă, lipsesc câteva legi care să reglementeze 
și să soluționeze problemele complexe din domeniul restructurării 
forței de muncă.

Mai lipsesc insă și alte acte normative. Cu multă îngrijorare, 
salariații sc întreabă ce va face guvernul pentru ca imensele pier
deri pe care țara lc-a înregistrat datorită corupției, să reintre în 
bugetul economiei naționale. Se pare că in ciuda campaniei anti- 
corupțic, „fenomenul" își vede de treabă. Asta înseamnă că în 
timp ce autoritățile de stat nu au legea pentru a combate corup
ția, alții au, nestingheriți, fărădelegea de a o practica. Ordinele 
emise în teritoriu — nu numai în județul Hunedoara — se dove
desc fragile în fața acestui fenomen îngrijorător.

Intre guvern și sindicate, va înțelege Parlamentul ca poate 
contribui la detensionarea crizei?

ceasta, s-a dovedit idilică. T-a 
fost furată în Deva, mașina, un 
elegat „AUD1". Omul lăsase în 
autoturism suvenirurile pe care 
și le cumpărase, hainele și alte 
obiecte de valoare. Se crezuse în 
Germania. Numai că la noi in
fractorii, în numele democrației, 
își fac de cap, strigă „jos...“ în 
piețe și... dau „lovituri", la adă
postul noilor lozinci și al unor 
legi bizare, incomplete. Așa se 
face că domnul Meier va purta 
în Germania o „amintire" altfel 
decât și-a dorit-o despre țara 
noastră. Poliția, caută... Omul 
fluieră a pagubă... Și noi intrăm, 
nu în Europa, ci în „gura" Eu
ropei. (Al. II.) 

rușine pentru edili. Și nu numai 
pentru ei. Oare nu găsesc onor 
RAGCL-iștii mijloacele pentru a 
decolmata albia bietului pârâiaș 
și pentru a face curățenie de-a 
lungul ei? (Text și foto Al. II.)

(I I III.I'C din |>,ig |)

d ’ ■> un-'ii: Al m i .un înțeles
<<■ liT.împla .c. I. .un hiat pe* 
înlr.i.ior .i l-am împins intr-un 
bi i al -. - torului III, în mten-

1 1 de .i-| f<, i .,,1 h!) fit, |Ovit.
Oinul, la manie. po.Tc recurge 
ți la viol,-nț 1. maj ales Că sala- 
>ist,i fste o fată apreciată de in
ii il rol. . tiv /\ri. nmnai 23 de 
an'. - ",tc re că atorită. Noi ii spu- 
r. ’in, -i unm copil deal nos
tru. l iric uț.i. Atunci, ca in fi|- 
m- le „de mțiun' ", individul, r are 
’ imbrar.ll în'r-o salopeta, dar 
t'lr", a\e.i pe 3ub dopeta, ccl 
pulm ria am auzit, haine bune, 
* a na p'i-.lit par ,i simplu .pre

P r e m e d i t
f. ri astra și s-a anim at prin 
geam, de la etajul I. Este posi
bil ca, aruncându-sc de la etajul 
1, să-și ii provocat traumatismul 
cr iman pentru cari < te sub su
praveghere medicală. A intrat 
apoi în Jip și I-a trecut. Intre 
timp, oamenii au fugit pe pod 
și l-au așteptat pe malul opus. 
A fost predat organ. lor tic po
liție."

ALEXANDRU BUBlII țel 
stație calcul; „Prima grijă, după 
acordmea ajutorului nicesur vic
timei și reținerea infractorului a 
fost să număr banii și să Iau 
măsuri ca activitatea să r. intre 
in normal. Np lipsea nici un leu.

are sau
Nu a apucat sa lurc. B.n< că 
Tincuța a fost salvata".

Dr. MIRCEA VEȚEAN: „Vic
tima prezintă o rană la gât, din 
care a ieșit sânge venos. Exista 
riscul, dacă nu se făcea rapid 
hemostaza, sa intre aer. Aceasta 
ar fi însemnat embolie gazoasă 
Cu consecințe fatale. Bine că nu 
a fost atinsă o arteră. Acum 
victima ejste la spița], în afara 
oricărui pericol.

Agresorul declară un nume 
fals, ți o adresa fictiva. Cert este 
că, deși spune că locuiește în 
l’clrila, că este din Bacău .șl că 
arc familie, nu parc a spune ade
vărul. Oricum, stabilirea Iul este 
dc competența Poliției și a jus
tiției. Agresorul minte, nu lu-

nebunie?
crcază la mina Dulj.i; este cvi- 
clent cfi fapta a fost premeditată, 
dat fiind ora la care s-a produs 
și pregătirea ci (salopetă, armă 
albă...)

Mr. DUMITRU BADULE.SCU, 
ofițer de poliție: „A fost imobi
lizat de salariații minei. Trau
matismul l-a căpătat, probabil, 
tund s-a aruncat pe fereastră, 
pentru moment este sub stare 
de arest, dar în spit i), întrucât 
nu poate fj pus încă după gratii, 
datorită traumatismului. Este un 
in livid deosebit de periculos".

Acestea sunt relatările. Cum 
a intrat în incinta minei? De 
cc sc f ic pl'ilțile salariilor In 

locuri caic lacoiizează infracțiu
nea? Ar maj fi întrebări dc pus. 
Mai ales că, la mină sc zvonește 
că ar fi fost doi infractori, din 
care unul ar fi reușit să dispară. 
Oricum, Justiția va dovedi ade
vărul. Că am ajuns să trăim 
în România nesiguri de viața 
noastră, că se înmulțesc borfașii 
și actele dc banditism, în fața 
unei justiții prea blânde cu cine 
nu trebuie și a unei legislații 
tolerante, asta este altceva. 
Și este tr.stă constatarea. De a- 
ccastă dată Ținea Avădanci a 
avut noroc. In alte situații, alțl 
cetățeni cinstiți, este posibil să 
aibă mai jmțin noroc Și atunci??
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CULTURĂ
„Și la Petroșani se nasc 

copii taientab”
Aprecierea aparține actorului 

Ion Marinescu și a fost făcută 
la incheierea concursului „Baby- 
Bcss” găzduit mai zilele trecute 
de Teatrul dramatic „I.D. Sârbu“, 
dar organizat, la inițiativa „Tea
trului vesel” din București, cu 
aportul unor importanți sponsori, 
intre care se allă Liga sindica
telor miniere Valea Jiului, co- 
tidiancle „Tineretul liber”, „Coti
dianul” și „Zori Noi” precum și 
Societatea comercială „UMIROM” 
SA Petroșani și „SOCOM” „Uni
rea”. In sine ce a fost acest 
concurs al copiilor? Un fapt de 
cultură autentică. Cei 14 copii 
selectați în prealabil, au recitat, 
au cântat, au dansat, s-au bucu
rat — și noi, de asemenea, odată 
cu ei — de frumusbțe. Cel mai 
mic concurent, trei ani și jumă
tate. Cel mai mare, 7 ani. Toți 
aspirând la titlul de „boss". Adi
că de „șef” sau «cel mai tare, 
din parcare”. Dincolo de glumă 
un sincer bravo pentru Ion Ma- 
rinescu și trupa sa, pentru ideea 
deosebită, de a contribui, prin- 
tr-un șir de spectacole progra
mate in toată țara, până in de
cembrie (faza finală urmând a 
avea loc în București, către fi

nele anului, un fel de avanpre
mieră la Moș Crăciun) la ajuto
rarea copiilor bolnavi de leuce
mie. Pentru că fondurile obținute 
din vânzarea biletelor merg în- 
tr-un cont umanitar și de aici,

Marginalii la 
concursul 
Baby-B oss

sub diverse forme, ajung la copiii 
aflați în suferință. Să revenim la 
concurs. Nu nc-am propus să e- 
vidențiem nic; un nume din cei 
14 concurcnți. Sunt copii fru
moși, talentați. Și trebuie să ne 
bucurăm pentru ei. Este încă un 
semn că in România, nici pe 
departe nu se poate vorbi numai 
dq „handicapați”, și de „copii 
ai străziiu așa cum au încercat 
unii de „pc-afara“ să ne deni
greze. Avem copii valoroși. Și

avem și educatoare și învățătoare 
care iși fac cu pasiune, cu dra
goste, aș spune, meseria. Pentru 
că evoluția plină de candoare pe 
scenă, in concurs, a copiilor nu 
ar fi fost atât de reușită fără ab
negația cadrelor didactice, ori
cum, tuturor, un sincer bravo. 
De altfel, broscoiul „Kcrmit”, in
vitat de onoare al copiilor, cel 
care a dat farmec de basm spec
tacolului, a spus-o in fața tutu
ror. Bravo! Aplauze pentru copiii 
noștri talentați și frumoși. Dru
mul marilor vedete așa începe, 
la vârsta copilăriei.

Nu putem să încheiem aceste 
rânduri fără a sublinia însă că 
sala a fost trist de goală. Vreo 
100 de oameni, cu copii cu tot. 
Păcat de munca acestor copii. 
Noroc cu dulciurile din pungile 
primite care au mai atenuat a- 
mărăciunca produsă de lipsa de 
atenție pe care petroșănenii, poate 
prinși cu treburile grele ale zi
lelor noastre, au manifestat-o.

Și la Petroșani avem talente 
care trebuie ocrotite, al căror 
drum trebuie vegheat cu grijă. 
Dar parcă este loc pentiu mai 
mult, pentru mai marc grijă 
ftiț.t de copii.

Arta dea iubi natura

BiiEViAri
Concurs dc muzică și dans
De vreo trei ani, la Lunea nu 

s-a maj organizai tradiționalul 
F stivai de interpretare a muzicii 
tinere. Cauzele, multiple. lata 
ca — ne-a informat domnul Zol- 
tan Pop, aifcctorul Clubului sm- 
aicatuiui EM Lonca, la finele 
lunii viitoare, tradiția se vi în
noda. Este adcvjfrat că fostul 
festival a... mai crescut. Va fi 
un festival DE MUZICA Șl 
DANS. Se anunța premii im
portante dat fiind faptul că ma
nifestarea are caracter de con
curs. Suntem in măsură să vă 
informăm ca in regulament este 
scris că au dr< pt de participare 
pentru concursul de d ins atât 
perechi cât și formații. Premiile 
se acordă la trei categorii: indi
vidual perechi și pe formații. 
Coregrafii au, iată, de lucru. Si
multan va avea loc și un concurs 
de interpretare muzicală. Invi
tați sunt nu numai interpreți și 
dansatori din Valea Jiului ci și 
din județ și județe limitrofe.

Bani să iasă
Nu mai surprinde pe nimeni 

costul toarte ndicat a) biletelur 
pentru spectacole. „Impresarii" 
noștri a*j intrat mai repede in 
economia de piață. A7a cu pre
tind bani. Hazliu (deși este vorba 
d>- un haz „intr-un dinte”) este 
faptul că adaptează prețul bile
tului in funcție de localitate. 
Concret. A venit in Petroșani 
grupul „Divertis”. Un fel tic bri
gada artistică .dc pe vremuri, cu
noscută in țară prin intermediul 
micului ecran și mai ales prin- 
tr-un program de revelion de 
to.ită batjocura făcut în J99Q. 
Pr< țul bil< tuluj la Petroșani, 800 
de lei. Și s-au găsit destui sâ dea 
banii. Același spectacol la Deva.
Prețul biletului, la Jumătate 

•Sala tot pc jumătate. 
Semn că la Deva oamenii pre
feră cultura autentica, nt| „bâl
ciul”. Impresarul este r! • înț Ies. 
A auzit omul cu la noi simt 
bani și cere. Cine dă, .- treaba 
lui Dacă are de unde să dea, 
ce ne privește pe noi? Bani s.i 
iastl. Și uite ași se ni.fi întărește 
un zvon potrivit căruia la noi 
in V ile se întorc banii cu lopata 
in vreme ce noi stăm ore în șir 
la pâine! „Cine poate, o ■ roa
de"— proverbuj.

Pagină realizată de
Ho ra | i ti \ LEX A N DRESCU

Exista și o astfel de artă! Ne-o dovedește din plin artistul 
fotograf [uliu Hornak, cu această fotografie pe care domnia sa a 
intitulat-o „BALERINA”. O simplă rădăcină, un crâmpei de na
tură, o lume intr-o crenguță. Ochiul se bucură. Iar când pasiunea 
pentru fotografie, dragostea dc munte și sensibilitatea interioară 
a artistului se împletesc întru frumos, nimic nu mai poate opri 
creația. Iuliu Hornak, ale cărui fotografii artistice le-am publicat 
dc-a lungul anilor este un artist autentic. Și așteptăm o expoziție 
de artă fotografică a domnului Hornak, o „personală” cum se spune 
Până atunci insă, sâ admirăm împreună „Balerina”.

MUZICA UȘOARĂ NU -1... UȘOARĂ* *
Dialog cu compozitorul și interpretul

Apreciatul și atât de îndrăgitul, mai ales de către copii, com
pozitor și interpret Marius’l’cicu, s-a aflat (miercuri), preț de câteva 
ceasuri in Petroșani. Pe scena Casei dc cultură din muncipiu 
ilari js Țeicu, alături de alte mari stele ale cântecului românesc, 
Mădalina Manolc, Mirabela Daucr, Anastasia I.azariuc, Aurelian 
Temișan ș.a., ne-a adus bucuria muzicii. In fața unei săli care, 
efectiv a fost luată cu asalt dc fanii muzicii ușoare tradiționale, 
chit că au vârsta copilăriei sau a senectuții, Marius și prietenii 
săi au demonstrat din nou că sunt cu adevărat profesioniști care 
se respectă cu fiecare nouă apariție în public. Profităm de ocazie 

in d'alog cu maestrul Mariusși la ieșirea de pe scenă intrăm 
Țeicu.

— Cine sunteți, de f.ipt, dum
neavoastră, maestre?

— Un om căruia îi place mu
zica, un om care nu-.și poate 
închipui viața fără muzică. Ea 
este totul.

— Sunteți unul dintre compo
zitorii care au scris nu numai 
muzică ușoară, ci șl muzicaluri 
sau operete. Care dintre creațiile 
dumneavoastră vă sunt cele mai 
apropiate?

— Știu cu? Muzicalul „Mary 
Popptns”, care îmi este drag 
poate și pentru că a fost primul 
pc care l-am scris. Apoi „Micuța

Dorothy”. Amândouă sunt scrise 
pe librete dc Silvia Kerim. Cât 
privește opereta, am scris una 
lingură, până acum, jucată vreo 
șase stagiuni la rând la „Ope
reta” buctireștcană, jucată și la 
Brașov, Constant 1, Iași. Este 
vorba dc „Examene, examene”. 

Vor urma și altele. Am câteva 
proiecte pc care sper să le ma
terializez.

— Cum apreciați eșecul mu
zicii românești la recentul con
curs al Euroviziunii?

— Consider că s-a făcut o 
mare nedreptate României. An

Marius Țeicu
fost mai mulți factori care au 
contribuit la acest insucces. Nu 
cred eă mai trebuie comentați. 
Oricum, piesa cu care s-a pre
zentat România nu a fost nici 
într-un caz cea mai slabă din 
concurs. Locul ocupat nu ne 
reprezintă. Muzica românească 
ușoară nu este acolo unde au 
plasat-o „specialiștii” Euroviziunii. 
Noi știm că muzica ușoară nu-i 
deloc ușoară. Ceea ce a fost la 
Euroviziune este însă o flagrantă 
nedreptate care ni s-a făcut. în 
cei 25 de ani pe care ii am de 
activitate componistică — iată 
că au trecut 25! —.am învățat 
insă, și cu, și colegii mei să nu 
luam tragic aprecieri ale unor 
jurii oarecare. Ne-ani călit. Ră
mâne să scriem in continuare 
muzică de cât mai bună calitate.
Pentru că adevăratul judecător 

al nostru este publicul, care ie
șind dc la concert, fredonează 
un crâmpei dintr-un cântec nou 
auzit, un viitor .șlagăr. Nu un 
juriu care, oricât ar fi de obiec
ții’ nu reprezintă prea mult 
masa dc melomani.

Concurs
începând de ieri, 2!) aprilie, la 

Deva are loc o nouă ediție a 
concursului interjudețean de in
terpretare muzicală „Orfeul de 
aur”. Participă tineri instrumen
tiști — elevi ai liceelor și școli
lor de muzică din județale Timiș, 
Arad, GorJ, Cluj, Sibiu, Cara.ș- 
Scverin, Hunedoara ș.a. Secția de 
muzică a Școlii generale nr. 1 
din Petroșani, este reprezentată 
in acest concurs de elevi ai cla
selor de pian. Intre alț.i, vor urca 
p? scenă Răzv.m Alstani, Tiberiu 
și Gabricla Coconet, Aurelia E- 
ptiraș. Sunt elevi ai profesorilor 
.Adina Ale.xandrcscu, Mihaela 
G o r n i c, 'I’ c o d o r a
durea, Ginel Petrcscu. Oricum, 
pentru muncă, aplauze anticipate. 
Speram, și premii. Copiii noștri 
nu au venit cu „mâna goală” de 
la edițiile anterioare ale acestui 
concurs devenit tradițional și or
ganizat de Inspectoratul - Școlar 
județean ,și dc Liceul de arte din 
Deva. (Călin HOLBAN)

Muzeu de artă la Clermont - Ferrand
IJc.s' hiderea rec' nta a Muzeu

lui de Arte Frumoase din orașul 
francez Clcrmont-Ferrand consti
tuie rezultatul eforturilor con
jugate și armonioase ale arh ter
ților și constructorilor, care au 
dat muzeografilor posibilitatea sa 
adune pentiu a fi oferită publi
cului o impresior. mtâ colecție d: 
pirpni. sculpturi ob t de irtă, 
d n perioada d in put ,i vo
im M' lin și pană in Hui al 
XX lea Câteva „pios de rczis- 
t' nța" sunt reni.n i'.e ?i lernarea- 
bile intre car,' un ins unblu de 
< .pilel'iri datând din .'p'"'.i ro
mană, două tablouri datând lin 
■-'■'’ol'il a' XVI-b i și aoi'ții md 
,colii nor liff ;i ilt'. I"ii.i fin 
n >a pi< I uri s nuia!' I ’nilipc 

I • CI) imp.ni'.n l.i li . a I , i ,a

o s'rie completă d, 12 pânze, 
înfățișând scene din „Rolando 
I urioso”, unicat in pictura fran
ceza din timpul lui Ludovic al 
XIII lea.

colecția muz. ulm, amatorii de 
artă pot .uium a, ui in oricare 
muzeu polivalent al secolului 
nostru o excelenta paivi lină a 
marilor curente din pictura u-

CiiUtarii îii lume

1'>. irc ui i’aliirt '■-îe l> ■fl!

inii im i lin M.dii, in izeul H 1 in
Iu -irari -■mn it. 1 1' i .tu,
Doi ci M ii '.metil d ' i î l 1 ne
r.J: di luci ăii ■ Im D ' r. i
Cr 11

Inii 1 ■ ' 1 P < '■ o i

li il o'.'iri ir i 1 11 1 ’ ,
fl n ■» '-11 a i ir li im i ii

r-> ■ ill.i din t • ii-.il il XlX-le.
i • h l Ull'll li l in phii.« >p 1 IHC! 1

1' »i P mc UI I dl L:u•• i ■>i. ii ir

1 lin v ■ nb»n' r ii ■n 1 \u
Iii ‘ î» ■ i: i i'\ i fl ii . it I ’ I h t’.l l Ol
i iL• ! i - ci' p'l <111

. i ' | ■ ' ’ ' ' 1 1 'HI ’ H 4.V

\ i I.l l ',il l( V NI l i-1 t • n iul

< ! ’ li 11 i 1 0.1 .1 ' • 1

( ’ - !l i.= . . (N'i 1 1

Daca parml cu arta a fost câș
tigat in ce privește valoarea in
trinseca a exponatelor, in aceeași 
măsură a fost câștigat și cel care 

i însemnat Ir msformarea in mu
zeu a unei părți din edificiile is
torice ale ora-,ului, mai cx’act o 
ilustrare a felului in care inge
niozitate i, sprijinită de mijloa
cele tehnic. corespunzătoare, 
p '.i'.i duc I i schimbarea unei 
I >st mănăstiri aparținând ordi
nii iii l’rsulin.'lor intr-un spațiu 
iiiil’l i care rcc.iz.l o atmosferă 

d- din și are imbie parcă la 
uimii ai ea apielor de artă. Ve
chiul e ii p 1 clădire al mâilas- 
t.ru .i i ins'iiuit un factor „nni- 
l itor" il inu.’.-.'idui 'a și al in- 
tr 1 ii un- mililll arhitectural 
n r i ii-’ pui ' li văzut in centrul 
i-u.re din C'î.'rmont-I'err.in'l.

t.ru
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CamDioratsîe internaționale ale României
di sfășurat

cu
fca Constanta s-a 

memorialul Ion Corncam.1, 
participarea sportivilor din Iran, 
Turcia, Italia, Moldova, Ungaria 
și România.

Cei trei componeți ai echipei 
Jiul retfila, prezinți in lotul na
țional al României, au avut com
portări meritorii. Aron Cândea, 
74 kg, a obținut locul III și me
dalia de bronz, în compania unor 
luptători do elită. Cristi Udroiu,

cat. 62 kg, a ocupat un onorabil 
loc VI, la prima sa participare 
într-o asemenea elită, iar Gabriel 
Lupu a confirmat .și el chemarea 
selecționerilor.

In continuare cei trei sportivi 
se pregătesc la Poiana Brașov.

☆
La Craiova, cu lotul olimpic 

Ioneluș Cimpoieru se pregătește 
pentru viitoarele întâlniri inter
naționale.

i „LA MULȚI ANI !“, ferici- \
> re, bucurii și toate florile din l 
i-------------- - • — —
i
j t i
\ can, Geta Tăbărdău, de

' fiii Marius și Cosmin și soțul
\ Costcl. (2847)

lume, celei mai iubite mamă 
și soție, doamnei director co
mercial a Societății Comer
ciale „Minodora" SRL Vul- 

~......... ’ : ziua
/ aniversării. Cu toată dragostea, • f;:: k.t„.. <-zxf.il

POPICE
1 TtF.TUI.TATE TEHNICE: UNIO Satu Mare — Gloria Bucu
rești 5271—-326 p.d.; Constructorul Galați — Aurul Baia Mare 
5287_ 5329 pal.; Minerul Vulcan — CER Cluj 5559—5138 p.cl.; CIR
lași — Jiu

I l I

l
•>

t1
.------------------------------------------ 1
/ COLECTIVUL Societății Co-

i
I

\
i
!

î merciale „Minodora" SRL Vul- i 
\ can urează doamnei director ’ 

comercial a societății, Geta i 
Tăbărdău, Cq ocazia zilei de 
naștere, fericire, noroc și „La , 
mulți ani l“. (2847) »

!■ 'riln 5340—4987 p.d.
CLASAMENf

I. Minei ul
B Aurul I. i Mare
t. jiul Petrii.I
4. Gloria București
5. CFR Cluj
p. UNIO Satil Marc
J. Metalul Tâigovișle
1. bi'll Iași
9. Cor tructorul Galați

ETAPA de azi: Aurul Baia Marc 
Târgovi-.le — Constructorul 
S.itu Mare; Gloria București

Vulcan 15 
15 
15 
15
15
15
14
15 
15

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

2
2
4
6
8
9
9

10
11

26
26
22
18
14
12
10
10

a

13
13
11
9
7
6
5
5
4

Minerul Vulcan; Meta’
Galați; CFR Cluj — UNIO Bata 
— Jiul Petrila.

SURPRIZE IN
Miercuri s-au desfășurat me

tili ile retur din cadrul Cupei 
Româm.i la fotbal, Încheiate cu 
surprize de... proporții. Steaua, 
specialista Cupei, a părăsit com
petiția, după 180 de minute de 
Joc, făcând meci egal acasă cu 
Glor a Bistrița. I-'C Inter, după 
egalul de la B.<ia Mare a fost în-

CITA ROMÂNIEI
sinsâ acum pe propriul teren. 
Dar iată rezultatele complete și 
echipele calificate in semifinale. 
Steaua — GLORIA 1—1; „U“
Cluj — „U“ CRAIOVA 3—2; FC 
Inter — FU MARAMUREȘ 0-1; 
FC Brașov — DACIA UNIREA 
1—1. Echipele subliniate sunt 
prezente in uina pentru... semi
finale.

DOLIU NAȚIONAL IN ZÂMBI A
Marți n aptea .pre miercuri, 

Belnpj națională ele lutbal a 
Zambiei, care urma sa susțină 
uri mici de calificare in depla
sare, in vederea calificări; la 
Campionatul Mondial de fotbal, 
a suferit un tragic accident ae
rian, toți cei 25 de fotbaliști și

5 oficiali pierzându-și viața. 
Avionul care ii transporta s-a 
prăbușit in ocean, fiind înghițit 
în câteva secunde de apele în
volburate ale nesfârșitului întins 
de valuri. Președintele țării a 
decretat doliu național.

HOROSCOP lăți in activitatea dv se impune 
de la sine.

TAUR — ȘARPE
SCORPION — MISTREȚ

Vu impuneți punctul de vedere 
In probleme deosebit de delicate.

Azi sunteți d-osebit de impre
vizibil^ 1

GEMENI — CAL
SAGETA fOR ȘOBOLAN

Este imperios necesară lărgi rea 
cercului de prieteni influent..

Lucrați cu randament sporit, 
în special iii orele amiezii.

RAC — OAIE CAPRICORN — BOU

Elirfilnați orice reticențe și 1c- 
fiți 
prin

dih „pasa" de monotonie, 
câteva inițiative amicale.

1 LEU — MAIMUȚA
VĂRSĂTOR — TIGRU

Astăzi vă animă un lăudabil 
spirit de obiectivitate I

Nimeni și nimic nu vă poate 
opri din drumul dv I

"Tj --
FECIOAR/X — COCOȘUL

Pozați-vă efortul șl creați vă, 
p- cu posibil, condiții de evita
re a surmenajului.

BALANȚA — CÂINELE

rEȘTl — IEPURE

Succesul se datorează faptului 
ca sunteți ],i înălțimea evenimen
tului.

BERBEC — DRAGON

’ iii deosebit de atent, in atli- 
vitatea dv, m.ii ales cu... detaliile.

Cotidianul <le opinii șl informații 
SO( IEIAJH COMERCIALE „ZORI 

Inregistralâ la Registrul (. onii r țului sub 
■ r, J 20/621/1991.

Cont virament: 3070G0201 — BCR rc- 
troșanL
, Director: MiRCEA BUJORESCU 

Director executiv: ing. Alexandru 
BOGDAN

ZORI NOI" apare sub egida 
NOI" S.A.

PIERDUT carnet student 
legitimație bibliotecă nr. 
eliberate de UT Petroșani, 
declar nule. (2848)

PIERDUT legitimație de
ciu pe numele Pavalache Valen
tina, eliberată de Fabrica de

*5» 
1617. 

Le

servi-

Tricotaje Petroșani. O declar 
nulă. (2834)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Orbah Angelica, eli
berat dc RAGCL Lupcni. 11 de
clar nul. (2816)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Pătrașcu Ionel, eli
berat de RAGCL Petroșani. II 
declar nul. (2819)

DECESE
REGRETAM din suflet clisp.iiJți.i dintre noi a celei ce a fost 

o bună soră și tușică
PĂSCULESCU MARII

Odihnească-se în pace ! Familia I cier. (28’5)

DE ZIUA aniversării, urăm 
domnișoarei Zciceanu Mag-' 
dalena, șef unitate- la Societa- ț 
tea Comercială „Minodora" i 

ț SRL Vulcan, multă sănătate, * 
i „La mulți ani l“. ii fericire și 

’ (28-17)

O FLOARE, un zâmbet, feri
cire și „La mulți anit“, frumoa
sei doamne Geta Tăbărdău, de 
ziua aniversării, din partea Dori
nei Sandu. (2842)

CU OCAZIA aniversării zilei 
dc naștere, un cald și sincer „La 
mulți ani !“, pentru Geta din 
partea unui prieten adevărat.

CU PRILEJUL aniversării zi
lei dc naștere, urâm dra£ i noas
tre (Jrosz Berta, sănătate și 
călduros „La mulți anii", 
lolanda și Mie Prălă. (2731)

VANZARI
SOCIETATEA Comercială PE

TRO STAU IMPEX SRL, cu se
diul in Petroșani, 1 Decembrie, 
bl. 78, intrarea prin spate, li
vrează en gros ciocolată Africa
na. (2859)

VÂND cărucior sport pentru 
copii, telefon aillâ'J, după oia 
16.

VÂND urgent Mercedcs Cobra 
cu pi'se de rezervă și Volkswa- 
gen Golf cu motor de rezervă. 
C'impa, str. Biraoni, nr. 78. (2839)

VÂND sufragerie stil, 
buna. Reșița, 096/430602, 
ora 18. (2830)

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

VÂND televizoare color RFG, 
funcționare ireproșabilă, 95 000 
lei, telefon 541902. (2821)

CUMPĂR motor complet Fcrd 
Tranzit Diesel. Relații, Barul 
„C Ior“, l’Jtroșani. (2820)

V AND garsonieră zonă centra
lă, Petroșani, telefon 5o0870, du
pă ora 13. (2837)

VÂND urgent video 
Firnai (sigilat). Petroșani, 
studențesc, 4. (2849)

VÂND video AfVVA, 
noi. Aicea Trandafirilor, 
Buibateni. 12852)

SOC1Ei’ATEA Comercială 
BILUX' Petroșani (vizavi 
UMIROM), vinde lemn de 
Telefon 513183. (2856)

SCHIMB LOCUINȚA
OFER garsoniera confort 

proprietate, contra contract 
chiricrc apartament 2--3 camere, 
exclus Șerpărie. Petroșani, A- 
viatorilor, 44/76. (2832)

ÎNCHIRIERI
TINERI căsătoriți, căutăm gaz

da in Petroșani. Telefon 543601, 
intre orele 15—18. (2828)

OFERTE SERV ICIU
SOCOM Unirea — Bar „Cola" 

Petroșani, Avram luncii, nr. 8, 
angajează chclneriță și doua vân
zătoare, Cu studii de specialitate. 
Relații, la sediu. între orele 8—I I 
(2851)

CERERI DE SERVICIU
PRESTAM orice munci ca zl- 

licri. Inform iții: Cămin studen
țesc I, camera 501 B. (2833)

un
Sora

stare 
după

camere,
7 Noiembrie,

recordcr 
cămin

FUNAI,
13/13,

MO- 
de 

ioc.

T, 
in-

COLECTIVUL Universității Tehnice Petroșani este alături 
de domnul prof. dr. in". Păsctrtcscu Mihai, la marca durere pri
cinuită de disparjția mamei sale și exprimă sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (2838)

COLECTIVUL Catedrei de Electrotehnică din UT Petroșani, 
este alături de domnul prof. univ. Păsculescu Mihai, în durerea 
pricinuită de decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe familiei. (2836)

COMEMORĂRI

FAMILIA îndoliată aduce un pios omagiu celui- care a fost 
un bun soț, tată și bunic

MICLEA FLORIAN
de la al cărui deces s-au scurs 6 săptămâni.

Odihncască-se în pace I

SE ÎMPLINEȘTE un an de când ne-a părăsit pentru totdeau
na, buna noastră mamă, soacră, bunică șl străbunică

SÎRBU ILONA ELVIRA
Nu o vom uita niciodată. Familia îndurerată. (2813)

SOȚIA Margareta, fiul Adrian, fiica Claudia și bunicii amin
tesc că a trecut un an de câncf scumpul lor

NEMEȘ CAROL (OCSI)
i-a părăsit pentru totdeauna.

Odihnească in pace 1 (2844)

RA8CL PETkOȘANI-ANiNOASA
ANUNȚA

intenția DE MAJORARE A PREȚURILOR ȘI TA
XELOR COMUNALE specifice activității: respectiv apă, 
canal, colectat și transportat gunoi 
încălzire centrală.

Majorarea se va fdee de la 1 mai 
La dimensionarea prețurilor și

menajer, tcrinoficare,

1993.
tarifelor se vor lua 

în calcul noile prețuri și tarife la materiile prime de bază, 
energie electrică și termică, precum și influențele ce de
curg din eliminarea subvențiilor <le către guvern.

Societatea comercială „CONPET“
SA Petroșani

ORGANIZEAZĂ
la sediul societății în data de 13 mai 1993, ora 10.

LICITAȚIE 
publică deschisă, cu strigare pentru vânzarea de mijloace 
fixe, a căror listă se află la sediul societății.

Garanția de participare reprezintă 10 la sută din 
prețul dc pornire a licitației și se depune cu 3 zile înainte 
la casieria societății cu sediul în Petroșani, str. 1 Decem
brie nr. 90.

Relații la telefon 511152.

Soc. Com. General Trans S.A
Petroșani

str. Livezcni nr, 12

Angajează un SUDOR tânăr și ambițios.

Responsabil do nurnllr 
Glieorglic OLTEANU,

Rl.DAC| IA Șl ADMINISTRA | IA 2675 
Petroșani, str. Nicolao Bălccscu nr. 2. Materialelo necornandale U
releloane; 511662 (dircclor-rcdaclor șef); nepublieale nu se restituie. Rcs.

515972 (director execuți v-adininislt aliv ponsabililatca morală și juridică

difuzau), 512161 (secții). lax; 093/5 15972. asupra corccliludiniî dalelor CU-

TIPARUL: Tipogiafia Petroșani. slr.
Nicwlac B.ilccsiu nr. 2, lilcfon 511365.

prinse in articole apaițin, 
exclușii 1 ta le, autorilor.

In Corectura 
Emilia ACHfREi 

Viorica HRjULESCU

LCIIH’A DE SERVICIU: 
Secretar de redacție 

Ghcorghe IC 1I1RVASA


