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Domnul deputat Ion Rațiu 
in Valea Jiului

pe vineri ’după-aniîază, Valea 
Jiului a fost vizitată de domnul 
deputat Ion Rațiu vicepreședinte 
ti' Samerei Dcputaților. persona
litate controversată acum trei ani, 
cunoscut om de afaceri șl Lun- 
tas al Partidului Național Țârâ- 
ivs, — Creștin Democrat. In a- 
cec.i.și zi, însoțit de dl. senator 
:iil>ori(j Vladislav, a avut întâl
niri cu membri ai PNȚCD _ și 
.-ăinpalizanți. cu consilii orașe- 
n-șli și primaii din Vulcan și 
1 Ițieili.

In a doua zi, sâmbătă, domnul 
Ion Rațiu s-a întâlnit ca consi
liu. <1? administrație de la RAH

DOMNI L ION RAȚIU ESTE ÎNCÂNTAT

„Se spune că, la vârsta mea, 
aș fi un crai!”

— De trei ani și jumătate, 
eu.n-> c/eți foarte bine, au fost 
thut'e tulburări î„ viați politică 
V’-nti u decantare p. ogr imaticâ 
Vt neologică. Dumneavoastră, 
4omnulo Rațiu, împi tășiți ace
le aș convingeri?

_ Da, analiza mea economica 
șl politică a fost foi te usactfl. 

pul vieții mele a fost -’ă vin 
in țară. Și am rămas j*j mai de
parte ca să servesc demac-rația. 

început am fost a’acat cn tot 
|jlul de prostii: că n-am mâneai 
Wam cu soia, că vreau sa olim
piu- țara, că vreau s-o vunj străi
nilor, ba că aduc șomaj, ba că 
suni un marc bogata! si atunci 
n am nici un drept In p< 1 lica 
coirănească. Ei, bine, toate a- 

ceste acuzații ridicole sunt acum 
In favoarea mea. Am avut o 

curată și de aceea am avut 
u tenacitatea sa rezi-.t. Scopul 
Jieții n le, acela de a veni in 
tacă mea, s-a imptln-'. și am 
rămas aici.

— Ați investit în economia 
românească?

— Nu și nici nu ma gândesc 
la ateaslă posibilila-s deoarece 
suni suficient de contestat și 
far., a 1, investit un singur leu.

— și acum aveți s. nlimentul 
ca mai sunteți atacat? De cine?

— Inlr-ade.ur, sunt ita.iot din 
toau: părțile cu chestiuni perso
nale. minore, cu scopul da a fi 
d.-monetizat, comprumi». Toata 

lunea vorbește, a.șa «arn vorbeam 
eu u.um mai bine d- tiei ani 
atunci când am an <1 zat exact 
e-onomia rumjni-a>ci. oi tot ce 
ș-a petrecut pună a«ti:n mi-a 
corilirinat d.agnosticul. De acec.i 
Roinan se duce în dreapta șl în 
Miting.i. iar Vfu aroiu face la fel. 
pi aș.i mai departe. De aceea Kg 
Și caută în aceste momente, prin 
presa oficială, guvernamentală, 
ft.i 8 zic așa, tot felul de /bestii 
prostești: ba că ani inlr it in 
penumitTă, ba că sunt un mare 
crai ceea ce mă incân' I. Adică 
eu. la vârsta mea, de 7b de ani, 
•unt un crai! E o incercare de 
a-ini compromite p r.,on’l'lalea, 
«Ie a micșora impact 11 pa care 
irl Jc mele și politii ■< m,-a te au 
și care mă clas- iză, lată, în 
înv.meilor, deci int,--o poziție 
fireasca pentru cineva otre sim
ți d mocrații. Nici n i se prxcpe 
prea bîne ce este demo -r ilin. De 
aceea se socotește am fost 
conh idictoriu, că au am votat 

Petroșani, directorul Spitalului 
municipal, șeful poliției. A par
ticipat și dl. GcOTgel Răican, 
prefectul județului Hunedoara. 
Distinsul oaspete ă fost Infor
mat do prefectu’ Județului și de 
dl. Benoni Costlmș, dlreetcrul ge
neral al Regiei Autonome a 
Huilei Petroșan' despre mineri
tul Văii Jiului, neocollnda-sc di
ficultățile, cfe.și producția de căr
bune este In creștere. S-an rei
terat aspectele omenești de ordin 
social (apa, căldura șl apa caldă, 
locuințe). Dl. deputat Ion Rațiu 
a promis că va contacta oameni 
de afaceri Interesați sa inves

împotriva Constituției dar am 
salutat înființarea Partidului So
cialist al Muncii, nutiv pentru 
care am fost atacat de propriul 
meu partid. Deși acum se înțe
lege că s-a greșit. Se să mai 
spun atunci de oamenii din țară? 
Ei bine, eu reacționez, cum am 
maj spus in ace'le două zile, 
spontan democratic, nu trebuie 
să tui și sa mă gândesc te ar 
face iui democrat în situația cu
tare sau cutare. Am o atitudine 
de autentic democrat,, față de 
tortă populația țarii, Inclusiv 

membrii per., și sejuritaic, ne- 
însemnând că aprob su lasă din 
nou in fața. Am subsciis la Pro
clamația de la 'Timișoara, și eu 
cred in punctul 8. Anume »ă cei 
care au fost în nomenclatură ar 
fi trebuit sa aibă decența și să 
ste i de-o parte.

— Vizita dumneavoastră dom
nule Rațiu, are vreun Ituacter 
politic sau de informare docu
mentara despre aceasta zonă in 
cuie veniți pentru prima oara?

— Doar de documentare. Eu 
nu îmi fac propagandă <lecto- 
ralu, n um nevoie de a ipita. pu- 
litic ieftin. De fapt nici nu este 
momentul, mai e pana la alegeri, 
.Scopul este și acela că imam 
lansat cărțile și susțin candida
tura Convenției Democratice, dl. 
Radu Viorel, la funcția de primar 
in Petroșani fa alegerile de du
minica v oloai e.

— Deși s-a negat, apr ,,-.pe si
multan. de către dl. tfurncliti 
C'oposu, și dl Ion llicseu, vor
bește ele iminența un--l lema- 
niCii guvernamentale. (iie cre
deți?

— Eu cred cu .se vi ajunge la 
o criză guvernamentală. asta-i 
clar. Am sentimentul cu df Vâ- 
câroiu nu va fi forțat- su demi
sioneze. Dumnealui ișl inah.puie 
că aplicarea noului sistem liscal, 
TVA, de la 1 iulie, va influența 
doar cu 10 la sutu «reșteicu pre
țurilor. Ce vor trebui p'utitt de 
populație. Eu cied »ă o să fie 
ni..i mult. Va scadea puterea de 
cumpătare a cet.ițe iriu.til Daca 
voi fl ten: ioni soci d r, rămunc 
de v.i/ut. Ar Ii bine Ca acest 
guvern să demisionez?. să vină 
un guvern d" coaliție, .1 uniune 
nution.ii î.

liberiei SPA I 4RU

(Continuare (n pag. ■ 2-e) 

tească In această zonă. La întâl
nire au mai Intervenit domnul 
prof. univ. dr. Ing. Nicolae lllaș, 
rectorul Universității Tehnice 
Petroșani, dr. Gheorghu ©avid, 
directorul Spitalului mmulelpal, 
Petro Braiț, vicepreședinte îa 
Liga sindicalelor miniere „Va-- 
lea Jiului".

In după amiaza zilei do sâm
bătă, la Casa de oultură din Pe
troșani a avut loa întrunirea 
mebrilor PNȚ-CD șl simpatizan- 
ților cu dl. deputat Ton Rațiu.

Tibcriu SPATARU

(Continuare In pag. a 2-a)

ASTAZI, CREȘTINII 
ORTODOCȘI L’RAZNLIESC1 

PE SFINȚII APOSTOLI 
PETRU ȘI PA\ EI).

TUTUROR CELOR CE 
POARTA ACESTE NUME 

LE DORIM ANI MULȚ1 CU 
SANATATE Șl NUMAI 

BUCURII 1

Citiți in ziarul 
du astăzi:

Admiteri 
și locuri

I-i începutul săptămânii ur
mătoare vor începe examenele 

de admitere în licee șl școli pro
fesionale. In cele șapte licee din 
Valea Jiului sunt 843 de loouri 
penii u clasa a IX-a la cur.seri de 
zi, și 90 la cursuri ser.ile. Pen
tru școlile profesionale sunt pro
gramate 14 cla.se (a 30 de eJevi) 
aliment ite de la buget. In discuții 
sunt incii 18 clase profesionale 
cai-e vor funcționa prin « intracte 
încheiate intre societăți șomer 

caii' și elevi. ('l'.S.)

Pentru a fi feriți de surprize, soluțiile toxice trebuie să aibă

Recipiente corespunzătoare
■ l’uh in faec asta prisind emil sunt ambalate cele din V est

Ui-i'a ce i ■ a mtiimp.at recent 
<1 lui N.D. din Vulcan m a de- 
terinm.it să revin as ipia linul 

stiblvet de ,pre care am m ii m i is. 
Deci, iatu pățania a*e;(ula. in- 
chciula din t*ricire, liri iiimuii 
grave. Deși ei a p,r.,bil. A juns 
acasă, de la nunta, o.n'd a des
chis o sticlă de bei<) primi'â de 
acolo. Era „Ztuand" de Arad.

La Vulcan

Domnul Ion Rațiu a apărut 
in balconul primăriei

■ N-a aruncat cu dolari, ci a spus cuiiutc potrivite
Sâmbătă, domnul Ion Rațiu 

și persoanele care l-au însoțit au 
ajuns la Vulcan cu o întârziere 
de patruzeci de minute fațfl de 
ora programată. La ora 18,40, 
coloana oficială și-a făc-ut apari
ția pe platoul dinaintea primă
riei. Dintr-un „Mercedes® alb a 
coborât cel așteptat. Cetățenii 

strânși In zonă — câteva iute de 
persoane — so înghesuiau să-l 
vadă. O delegație alcătuită din 
membri marcanți a] PNȚ-CD din 
localitate, condusă da dl. Mircea 
Constantin, i-a urat bun venit.

După aceasta, oaspetele a ur
cat la etajul al doilea al clădirii 
primăriei. In biroul d-lui primar 
Ovldiu Avramescu a inioput o 
discuție Cy consiliul locai. Prima 
întrebare a domnului R <ț'n a 
fost: „Este prezentă piesa?" I 
s-a răspuns că da, esto, că sunt 
do față atât jurnaliști de la zia
rele centrale, cât și de la cotidia
nul local. Fiind lămurită această 
chestiune, dl. primar a prezentat 
vicepreședintelui Camerei De- 
putaților principalele probleme 
caro pricinuiaso necazuri locui
torilor din Vulcan — lipsa apel, 
a buteliilor de aragaz, aparta
mentele degradate, subsolurile 
inundate lipsa unei legi «ara 
să permită locatarilor din easele 
de colonie să-și cumpere loeuințele 
etc. Reuniunea a duru • oră. 
Din când în când, eineva intra 
și spunea că, afară, inudimea 
dorește să-l vadă și sl-1 audă pe 
dl. Rațiu.

COMUNICAT
In ziua de 30 iunie 19y3, ora 11, in orașui Aninoaua 

t>e desfașoara un exercițiu de alarmare publica.
Exercițiul este organizat de Stalul Major du aparara 

uivilă județean Hunedoara și Consiliul Local al cașului 
Aninoasa.

Exercițiul de alarmare are drepl scopuri:
1. Pregătirea șefilor apărării civile, statelor ntajoro 

de apărare civila și comisiilor de specialitate de apârare 
civilă de la oraș și agenții economici privind masurile ce 
se iau pe timpul alarmei aeriene.

2. f uncționarea mijloacelor de alarmare.
3. Cunoașterea semnalelor do apărare civilă de catro 

populație și salauați și a modului de acțiune la alarma 
aeriana.

Pe timpul exercițiului de alarmare publica, se între
rupe circulația pietonilor și autovehiculelor. Cetățenii 
sunt obligați să ocupe locurile de adăpostite, să respecta 
regulile și masurile de apa'are civilă, cat și indicațiile or* 
gaiieior de ordine.

După introducerea semnalului „INCETAREA /X.LA1C- 
ME1 AERIENE", activitățile se reiau în mod normal

A pus lichidul in pau n, Jar — 
vaz.mdu-i culoarea, un atbusru- 
verzui — și-a dat seama ră nu 
prea e in regula. A g-islul și a 
simțit ceva aslringenl. *-i i so 
tăcuse gura punga. A «cuipat 1- 
mediat, spiinundu-și, bine că 
n-am aplicat să inghit A doua 
zl, a mers cu st.cla la l.iboia'.or. 
Analizele efectuate ip relegat că

La 19,40 pe balconul primăriei 
.și-a făcut apariția purfă'.orul pa, 
pionului. Cei de jos au început 
sa scandeze: „Rațiul Rațiut“ „Mă 
cunoașteți? —■ a zis eel ovaționai 
— Noi ne-am maj întâlnit. Ați 
fost la mine, acum am venit eu 
la dumneavoastră... Am auzit 
care sunt necazurile dumneavoas
tră. Ne vom strădui ca, In Par
lament, să facem ce putem pen- 
tru a le înlătura... In ce ne pri
vește susținem orice Inițiativă 
a Guvernului care are ca scop 
instaurarea democrației și a sta
tului de drept... Aveți un primar 
voluminos și energia și trebuie 
sa-1 puneți la treabă". In acest 
timp, s-au auzit și câteva voci 
contestatare, de genul „Huo, pa* 
pionule, tu ai tras in noi la Bu- 
pem", rămase, insă, izolata prin
tre celelalte.

La plecare, poliția și garda de 
coip de-abia au mai putut face 
lată mulțimii care-1 asalta pe 
domnul Ion Rațiu. Cel eare au 
reușit să-l atingă In treacăt erau 
fericiți. Un șofer ajuns 14 â« 
ceastă performanță mi-a mărtu
risit: „Asta vroiam. Să dau mâna 
cu taicaI" După ce coloana ofl- 
oială a plecat, unul dintre orga
nizatorii vizitei a ținut fă de
clare ca nici nu se așUpta la a 
asemenea primire din pirtea «e- 
tățenilor. „Se vede că s-a1» schim
bat multe și pe la noi, a adăugat 
respectivul. Că oamenii au în
ceput să gândească". ,

Gheorgho OLTEANU

lichidul n-avea nici urmă do 
bcie in cl. Era o soluție acidă 
de detergent, cu ptl-ui 4. Con
sumata, aceasta [ioato pioducO 
o intoxicație deosebit du gravă;

In urmă cu câteva luni caclro 
de specialitate au dzpist.it in

Gh. OLIEANU

(Continuare iu pan. ■ 2-a)

terinm.it
dzpist.it
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VfiTATJ C^IhlIUIIL NOSTRU!
Omul de cinste și 

încredere nr. ing.
Valeriu Stanei u

Prinnrul de care aveți nevoie!

[

și de președinte al organiza- 
al Salvării Naționale, domnul 

C. >r,',el Ilăican. a făcut sâmbătă, în 19 iunie, ziarului no’iiij ur- 
n .„tnarca dedat ație:

„Sunt interesat ci prefect și ca președinte al organizației 
județene a I DSN ca în alegerile din 1 iulie de la Pctro,ani pentru 
funcția -ic i rimai- sâ lie câștigător un om gospodar, un om cre
dibil. un om care cunoaște Petroșaniul, un om care nu este ames
tec rt în nici o afacere tenebroasă, în nici o problemă care să „ne 
dea dc lucru" în perspectivă. Noi, la nivel dc partid, câni am pri
mit propunerea organizației de la Petroșani pentru ca in alegeri 
pentru fiuncția de primar să candideze domnul Stanciu Valeriu, 
am analizat îndelung ți am cumpănit bine. Este, fără îndoială, 
omul cel m.ii nimerit pentru a fi primar al Petroșaniului. Est. un 
orn serios, un om cu experiență in muncă, cu credibilitate în ac
tivitatea pe care a desfușurat-o. Urmârindu-i activitatea științifică 
și profi'si 'nală. observăm că domnul Stanciu este doctor îr, științe 
și a fost cadru d? conducere în minerit și în instituții de proiec
tare ți ci rectare. A reieșit clar că a fest un bun gospod ;r tot
deauna. Cel cai este gospodar acolo undo muncește •— sunt con
vins dc acest lucru — este și acasă și va fi și ca primar un gos
podar de el la. Ca președinte al organizației județrle a FDSN 
ți ca prefect susțin în alegeri pe domnul Stanciu Valeriu și adre
sez î n apel întregului electorat al I’etroșaniului să-l aleagă nrj- 
rn.-ir al orașului reședință de municipii.

Fără îndoială câ fiind mai mulți candidați, șapte la număr, 
preferințele electoratului se vor împărți în... șapte. Dz'i e.te d» 
așteptat să avem două tururi de scrutin. Oricum, eleat aratul x 1 
decide, cj maturitatea caracteristică.

Doresc, în finalul acestei declarații de presă, să apelez la 
electorat să se prezintă la vot, în ziua de 4 iulie. Petroșaniul se 
află de câteva luni bune sub semnul incertitudinii în ceea ce 
privește funcția de primar. Ca urmare, cetățenii, adică îr.șiș* 
electorii, pierd. O serie de probleme de administrație locală, in 
Xolosul cetățenilor, sunt nerezolvate sau soluționate provizoria 
Și nu este bine. Rog electoratul să se prezinte la vot pearsu a 
alege pe ccl mai bun dintre cei care candidează. Aceasta este în
datorirea fiecăruia dintre noi față de urbe. Reprezentarea Ja 
nu este • soluție. Dimpotrivă, se prelungește provizoratul, 
toate efectele negative. Practic, nimic din problemele orașului 
ee rezolva, totul sfngncază, din lipsă de primar ales.

Electoratul — aș dori să înti-lcagă pentru binele lui însuși 
t.ebuic — sm vină la vot. Să aleagă pe ccl mai bun. Și acest ccl 
tnai bun, după mme, este candidatul partidului nostru, al I'ron 
i ii' Dom .-r.-it r .Salvării Naționale, domnul Valeriu Stanciu.

lo di.u-l.i sa iMitale. d-j prefect 
ț i județeni a 1 u mului Democrat

vot 
eu 
pu

I
t

{Urmări din pag. I)

Lt.» acest miting au fost . un 500 
j/lc persoane care au pu; câteva 
Iacei de întrebări pe diverse te- 
btncjîntrunirea s-a încheiat ca 
|i « Vulcan și Lupeni, eu Jan- 

; sarea cărților și acordarea a
• «Alte d'- autografe. In aceeași zi 
domnul Ion Rațiu a fost într-o

• âcurtă excursie in Parâng.
’ Duminică dimineața domnul Ion 
jftițiu a vizitat zona Hațegului 
jflrvând, potrivit programului, în- 
pâlniri cu săteni din Ranița, Pul, 
?pol vizitând vestigiile istorice 

' fle la Sarmiz-getiisa, bi riea de 
io D nsuș, și C,. fi Huni ,zjlor 
4in Hun doar,a. A i îmi loc și 

'întâlniri n ,.or, nicii,
primari.

r 
r

•jn
c.il

r

i ■

•i

r i,'

Programul, propus alegătorilor de 
candidatul PSM la alegerile din 4 iulie 
19U3 pentru funcția de primar, domnul 

PETRU BARBBARB
lucrare între sindicate și Primă
rie.

6. O corectă conlucrare între 
Primărie și organele de stat (po
liție, Procuratură, Judecătorie) 
pentru asigurarea ordinii și li
niștii publice, pentru diminuarea 
fenomenului infracțion il.

7. Susținerea și încurajarea 
privatizării cu precădere a ace
lor inițiative care vizează acti
vitățile de producție, creând în 
felul acesta noi locuri de muncă 
pentru tineret, precum .și a celor 
care asigură aprovizionarea cu 
produse agroalimcntare și bunuri 
de larg consum.

8. Găsirea de soluții optime, 
împreună cu Ministerul Comer
țului și al celorlalte sacietăți co
merciale pentru o bună aprovi
zionare a populației cu produsele 
de bază necesare consumului zil
nic, pâine, lapte, carne, zahăr, 
ulei, făină, etc.

9. Stimularea și sprijinirea e- 
fectivă a localnicilor crescători

de animale în vederea achizițio
nării de la aceștia a produselor 
dc bază: lână, carne, și lapte.

10. Creșterea atenției fată de 
alte domenii sociale, sănătate, 
învățământ, cultură, sport, în 
scopul creșterii indicatorului de 
calitate al vieții, educației cetă
țenești și al gradului de cultură.

11. Nu în ultimul rând aborda
rea atenției cuvenite pensionari
lor care au muncit o viață 
treagă și care astăzi nu se 
bucura în aceeași măsură 
roadele muncii lor.

Acest program vizează doar 
câteva din necesitățile de primă 
urgență de crac trebuie să țin 
seama în cazul în 
ales. Celelalte 
de perspectivă 
aprofundate și 
în atenția mea, 
portul în comun, construcțiile de 
locuințe, extinderea tcrmoficării, 
alimentarea cu apă, introducerea 
gazului metan, dezvoltarea tu
rismului și altele.••••••••••••••>•••••••••••«

în cazul în care voi fi ales 
primar la alegerile din 4 iulie 
1993, promit alegătorilor că mă 
voi ocupa cu toată forța și pri
ceperea de problemele de ma
ximă importanță ale orașului 
Petroșani. Consider că în momen
tul de față acestea ar fi:

1. O administrație curată, cu
rajoasă și - cinstită care să 
jcască interesele 
șului.

2. Recâștigarea 
măriei în rândul 
tigiu care, după

slu-
cetâțcnilor o) a-

prestigiului pri- 
populației, prcs- 
părerea mea a 

scăzut catastrofal în ultima vre
me și nu din vina cetățenilor.

3. Reconsiderarea activității 
tuturor salariaților primăriei și 
in mod special ai RAGCL prin 
creșterea responsabili’ăților care 

să se răsfrângă în deservirea c- 
ficientă și cât mai promptă a 
cetățenilor. In acest sens am in 
vedere repararea drumurilor, îm
bunătățirea alimentă* ii c^ apă 
prin eliminarea pierderilor pe 
rețele și creșterea capacității de 
captare, salubrizarea orașului, în
treținerea și extinderea zonelor 
verzi. De maximă importanță 

este îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale cetățenilor prin repa- 
rarca blocurilor care prezintă un 
grad ridicat de uzură și nu în 
ultimul rând asigur nea încăl
zirii locuințelor și alimentarea 

cu apă caldă.
4. Apropierea relațiilor dintre 

primărie și cetățenii orașului prin 
raportarea semestrială în fața a- 
lcgătorilor privind realizările o- 
biectivelor stabilite iu campania 
electorala și cele propuse la în
ceputul fiecărui an.

5. Conlucrarea cu Liga Sindi
catelor Miniere și cu alte orga
nizații ca o premiză de cea mai 
mare importanță pentru realizarea 
marilor probleme în domeniul 
social și cultural. Ga unul care 
am lucrat câțiva ani La sindicate, 
cunosc forța pe care o reprezintă 
acestea și cred într-o bună con-

în- 
pot 
de

care voi fi 
vor fi probleme 
care vor trebui 
să stea neapărat 
cum sunt: trans-

„Se spune că la 
vârita mea as fi • • •

(Urinare din pag. I)

— lata Cil au trecut ,'leja trei 
ani dc la ceea ce este numit în 
inod curent evenimentele din 
13—1.3 iunie. Cum coimn'ați, 
acum, acele zile ?

— Am mai vechea bănuială ca 
minerii au fost chemați la Bucu 
rești, că au fost manevrați 
Jliescu și Rumân. Dcoarcc. 
ncrii m-au vizitat atnnoi 
mine, acum le-am in tors

de 
mi-
pe 

vizita, 
am venit și eu la ei. Am fost la
Vulcan și la Lupeni, apoi aici 
in Petroșani. Nu știam daca voi 
cuLrge aplauze s.iu înjurături. 
Eram pregătit pentru ambele 
variante, pentru orice. Îmi parc 
rău ca, din pricina programului 
f'iartc încărcat n-am intrat in 
mina la LHvcaeui. l’-ah- la pro
xima o.az

I Crosul absolvenților
'. incj i, 25 iunie, timp de câteva 

ore, pe stadionul „Jiul" »u s-a 
desfășurat nici „Daeiada", nici 
„Crosul tipografilor'*, si o probă 
de bacalaureat. Sut0 de tineri, 
proaspeți absolvenți al liceelor 
din Petroșani și Petrii 1, și-au 
susținut, in goană, examenul de 
maturitate.

Au alergat deocamdată sumai 
între ei, urmând ca, după baca
laureat, cei care vor Jorș că intre 
in viața productivă să alerge după 
un post. Așa „stând" luci urile, 
antrenamentul de vineri este bine 
venit. Rămâne de văzut dacă cele 
douâ-trei tururi de 
•suficiente. Dacă nu 
vom propune ca, la 
alerge pe o distanța 
de Ja domiciliul
pană la Oficiul foițelor do mun
ca, înmulțită cu 100. Spciărn, to
tuși, să nu fio cazul! (V.ili 
LOCOTA)

Geomecanîcs’93

românească
recuperează

terenul
.surpriză do proporl i și

stadion sunt 
vor fi, noi 
anul, sâ se 
egală cu cea 
absolventului

Recipiente corespunzătoare

• A

I
KT, 
a. i

»

4\ l l

b<>nat |>c ele «ixerlism mul 
le cumulul: OTlltV.M Așa < 

doar Ja noi se niai f.voi 
mulți cei care ui văzu', cili 
'•e h I de recipiente c e «■ 
di >l.i la report apa minj r ii i 
credem, o. >.■, că nu s-a re 
la acel „lasă, c 
ș-.i'a?" In Ve
to', ier unt
r|...ine a.poei,re. 
lori, având :;ci 
POI.SON (oii.

mnul ,.pi ei fie
I • noi, în,a, producătorii c 

' a pierd prea 
ia o ascinc nca
Iul, so)uț,i concentrata

mult daca r 
pra elită. Și 

ui

I

llllli 
dc 

Gft» 
red
urg

ino-

foslorice și org.moc lorui ale, 
utilizate la inlrețincrca ciiitnr 
de c a toli, strop'iul pomilor fruc
tiferi, la ind. părtarca difciitclor 
insecte etc — se distribuie îm
buteliate în sticle obișnuite de 
III) litru. Asa se întâmplă cu so
luții ca I.INIIAN, LINDATOX, 
DECIS, șa. Ileinti de — după ce 
Li s-a întrebuințat conținutul — 
in circuit, aceste sticle ajung Ia 
alte firme caic produc ulei, berc 
■au alt produs comestibil. N< .pa
late coji '.piin/ator, in ele mai 
rămân urme din sublimi.î conți
nută anterior. Despre urmări nu 
m ii pom. unși; nimic.

or

O ; 
veste 
timp, a sosit de la Pruga.
exact din partea Organizatorilor 
Congresului internațional „Geo- 
mecanics '93“. Congresul arc 
loc sub egida Academiei dc ști
ințe a llepublicij Getic, .și va 
reuni în zilele de 28 septembrie 
— 1 octombrie 1993, 180 de parti- 
cipanți, specialiști in mc. nica 

rocilor, din 17 țări. Vor 
fi prezentate 51 dc co
municări științifice. Comunicările 
vor fi apoi publicate de Casa 
„BALKENA" din Rotlcrdam — 
Olanda, care a obținut e. clusi- 
vitalca. Intre lucrările acceptate 
sunt .și două extrem de lintere- 
sanle comunicări care au ca au
tori specialiști români, cadie di
dactice la Universital-, ,i T 'mică 
din Petroșani. Este virb.i de lu
ci .iri semnate d Va.-lle Gai- 
dueov, Cornii Hiri.m și Adrian 
Tcod'ircscu. Un nuli p.r. iu direc
ția obținerii U< tarit Univ -rsi- 

iuții l'chnice din Petro, mi, act 
dc recunoaștere intern ițională u 
calmii școlii român'/i, implicit 
a calității înx ațâmânl .dui unixer- 
sitai tehnic de la P.lr-’ - ni.
,M HOinȚIP)

0 
care ne bucurâ în același 

Mai

HOROSCOP
RAC — OAIE

Oboseala acumulată la sfârșitul 
săptămânii vă împiedică sS aveți 
un randament normal. Evitați 
hotărârile importante.

LEU — MAIMUȚA
Cultivați relațiile familiale. As

tăzi beneficiați de o coniunctură 
favorabilă.

FECIOARA — COCOȘUL
Semnalul pe care-1 așteptați nu 

va întârzia să vină. Fiți pregă- 
tit(.j) să luați startul!

BALANȚA — CÂINELE
Nu insistați să rezolvați astăzi 

tot ccca ce nu ați putut faca ieri. 
E și mâine o zi!

SCORPION — MISTREȚ
Nu renunțați la luptă. In cele 

din urmă veți învinge!

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Evitați drumurile ocolite. Nil 

tergiversați acțiunea pe «are ați 
început-o.

CAPRICORN — BOU

O stare de impotență psihică 
vă marchează ziua. Ca afrodisîac, 
încercați să citiți ceva.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Zi favorabilă îndeletnicirilor 

casnice. Stați acasă, ocupați-vu 
de căminul dv.

PEȘTI — IEPURE
Nu vâ sfătuim să cedați Impul

surilor nervoase. încercați să vă 
controlați și veți avea mult mai 
mult de câștigat.

BERBEC — DRAGON
Astăzi aveți prilejul de a pă

trunde intr-o lume misterioasă, 
plină dc neprevăzut.

LAUR — ȘARPE

Capacitatea intelectuală se află 
la randament maxim. Profitați 
de aceasta și impuneți-vă punc
tul dc vedere.

GEMENI — CAL

O zi liniștită, fără nimic deose
bit. Mâine, însă, veți recupera.

HOROSCOP

PROGRAMUL
T V.

MARII, 29 IUNIE

7,00 TVM. Ti.lcmat.nal.
10,00 TVR CJuj.
10.30 Transmisiunea dirii.a 4 

slujbei religioase de Sfinți'. 
Apostoli I’etru Ș> Pa vei.

12.i)i) Tcalru IV. (Reluxre).
13.30 Dcsenr animate.
I I,00 Acliialitați.
1 -1,1 > Ora de lini' 'ă.
15,00 Didactica.
15.30 Telcșcoalâ.
16,00 Actualități.
16,05 Conviețuiri — nut.u.n
17,05 Medicina pentru toți,
17.35 Salut, prietenii (I)
18.30 Starea națiunii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualit iți.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,10 Sport.
20,15 Film serial. „Dragori ui 

prima vedere".
21,50 Dațl-nc un punct dc sprijini
23,20 Actualități.
23 35 Salut, prieteni! (II)
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Kugt>y

Studenții au învățat „ Imnul minerilor
SPORTUL STUDEN l'ESC — 

MINERUL LUPENI 12—23 >7—9). 
Minerul: Pingert, Ștefan. Popa, 
Hosu, Vereș, David, Dimulesc, 
Keiemen, Chiru, Piu, Văduvă, 

Nastase, Pandelea, Nicaară, Pa- 
crichi. Au mai jucat: Câșu. Gher- 
ghel, Deac

Antrenori: prof. Vasile Percu, 
prot. Ovidiu Florescu, Augustin 
Balasz.

Jucată la concurența cu marele 
dcrby bucurcștean Grivița — 
Dinamo, partida dln'e aportul 
Studențesc și Minerul Lupeni 
a fost urmărită de un număr 
mai redus de spectatori și dato
rită faptului că gazdele sunt 
de mult retrogradate.

Oaspeții și-au luat însă toate 
masurile pentru a contracara 
orice surpriză, luând mec.ui în 
serios, făcând o ultimă verificare 
a potențialului lor de joo Înain
tea partidei de miercuri, 30 iu

REZUJ TA rE TEHNICE: Știința Petroșani — Steaua 14—12
Giivița — Dinamo 16—J); CSM Suceava — CFR Cons.anța 17—9;
Sportul ștu.’ențesc — Minerul Lupeni 12—26; Univ. Timișoara — 

- Farul 11—6; CSM Sib'ij — Știința Baia Marc 15—12.
CLASAMENT

1. Grivița Fucurcști 18 13 0 ă 44
2 Universitatea ăinrșcara 19 12 0 7 43
3. Steaua Lucureșli 19 12 9 7 43
4. Minerul Ljpeni 19 10 0 9 39
5. CSM Sibiu 19 9 1 9 38
6 Știința Petroșani 19 9 e 38

’ arul Constanța 18 9 1 8 37
Știința Bara Mare 18 9 i 8 37

9 £SM Suceava ") 18 9 1 8 36
10 J.r.amo Euz-arc-șlj *) 19 8 1 10 35
li CIR Constanța 18 6 2 10 32
12. Sportul .tuckn'.CGC București 19 2 1 16 24

ETAPA VIITOARE : miercuri. 30 iunie, ora 10 : Minerul I.u-
peni — Univ. T mișoara; Dinamo — Știința I’etroșan i; Farul —
CSM S 'i u; Ști. iț ' Eaio Mare — Grivița; Steaua — CSM Suceava; 
C’.’U C.nst.mți — Spoitul studențesc.

nie, când întâlnesc acasă pe Uni
versitatea Timișoara, o preten

dentă la titlul de campioană, ală
turi acum de Grivița.

Scorul a fost deschis în nun. 
5 de Pandelea, care a transformat 
o primă lovitură de pedeapsă a- 
cordată Minerului de cern ralul 

Cristian Rădulescu, zare avea să 
conducă bine acest meci. A ur
mat o cursă solitară de 60 metri 
a lui Patrichi care a fost placat 
in ultimul moment la 1 metru 
de but. Oaspeții au dominat pc 
înaintare și în min. 15 același 
Pandelea, prin același procedeu, 
a tnms din nou balonul printre 
bare ridicând scorul la 6—0. 
Treisferturile echipei lui David 
opresc două faze periculoase în 
terenul de țintă, pernutandu-i 

nternaționalului Patriciii sa trans
forme o lovitură de picior căzută 
și 9—0 după primele 30 de mi

• »

nute de joc. Cu două n.’nute 
înainte de final, Vereș, in plina 
dominare a Minerului, re >ește 
eseul și transformarea, siacilind 
rezultatul primei părți 7-9

Repriza a doua are același as
pect. oaspeții aflându-ue îr prim 
plan. Ei au avut 10 minute de 
desprindere, în care Pandelea a 
maj transformat o lovitură de 
pedeapsă, iar Nicoară și Câșu au 
pus două încercări, ambele tian - 
formate cu siguranță de același 
om de picior, Pandelea. Sportul 
mai încearcă printr-un ies la 
mână să reducă diferența și reu
șește în min. 75, prin Crisk-a, un 
eseu transformarea fiind însă 
ratată.

Victorie clară a minerilor, ca- 
rc-și continuă marșul s’isceselor, 
trecând încă un obstacol, urcând 
în clasament, etapă cu etapă 
scara valorilor.

Oaspeți din 
liraspoi

O surpriză pentru tO(i cei 
care s-au ocupat dc Campionatele 
internaționale ale României la 
navomodclism (se știe, întrecerile 
au fost găzduite de Baza clubului 
„Jiul” din Petroșani), a sonsti- 
tuit-o în acest an prezența unei 
delegații din... Tiraspo!!11 (Al. H.)

POPICE

steaua „apune
1 ta retrosani•»

ȘTIINȚzX — STEAUA 14—12 
i (3—ti). Știința: Soare. Costache, 

Locziko, Drumea, Bolea, Mure- 
șan, Gheorghe Claudiu, Tiancă, 
Drăghici, Ivănuș, Andreită, Me- 
dragoniu, Larie, Pan> u, Marti- 
nescu. Au mai jucat: S.regan,
Revnic, Grigorc. Antrenor ing. 
Emil Drumea.

Steaua: Costea, Moț, Ntcolae, 
Oșoianu, Petrov, Florea, Șerban, 
Drăguceanu, Coman, 1-opisteanu, 
Balmoș, Stan, David, Nedelcu, 
Hodoarcă (min. 60, Ignat).

A arbitrat: Vasile C-h'rondo.jan 
(Constanța), Voinia Marian (Bu
zău). Tocu Alexandru .Brașov).

Observator federal: Gheorghe 
Anastasie (Bucure.-ti).

Partidă dc mare angajament 
fără veleități tchnico-tactice deo
sebite, dar cu o mare încărcătură 
nervoasă. Steaua juca ultima car
te pentru păstrarea șansei la 
cucerirea titlului de campioană, 
Știința avea în față spectiul în
frângerii ce ar fi echivalat cu o 
posibilă retrogradare. Din aceas
tă încleștare a reieșit o victorie 
inextremis a studenților, marcați 
poate și de prezența în tribune 
a trei observatori (unul oficial, și 
a antrenorului echipei CSM Si
biu, toți veniți pentru a vedea 
confirmat visul unui meci egal).

In min. 25, Ivănuș a încercat 
un dropgol, dar balonul s-n dus 
la un metru de but. A fest în
ceputul unor acțiuni de finaliza
re. Tot studenții vor av.,a însă 
șansa deschiderii scorului. Dră
ghici a transformat, imn. 30, o 

lovitură de pedeapsă după ce 
Mureșan și Bolea au caștigaf tu
șele. în prelungiri (mm. 43), 
Steaua a egalat. Popișteanu a 
transformat o lovitură de pedeap
să și 3—3, rezultat La pauză.

Repriza a doua avea sa fie una 
a emoțiilor.

Steaua a luat conducerea, 6—3, 
min. 43, autor Popișteanu, dar a 
egalat Drăghici, min. 46, 6 6, min. 
51, același Popișteanu din lovitu
ră dc pedeapsă, ridică scorul la 
9—6, Drăghici ratează, min 54, ca 
tot el, min. 71, să readucă egali
tatea, 9—9. în min. 73 lovituri 
de pedeapsă, pentru Știința din 
propriul teren. Dar... execută ste- 
liștii și, 12—9, autor Poptșteanu. 
Cineva de la gazde a vociferat. 
Meciul este încă nejucat. In min, 
78, Martincscu trimite o minge de 
urmărire, sprintează Revnio, cursă 
de 30 m, greșește Ignat ș> tânărul 
petroșănean culcă cu placaj ba* 
ionul dincolo de linia de but, 
aducând o rn victorie echipei 
sale, 14—12.

Oaspeții au acuzat încă valabi
litatea eseului dar corectitudinea 
arbitrilor nu se mai probează Ia 
ordin.

l’e parcursul partidei asisten
tul medical de la Stația de Sal
vare, dl. Pop, a intervenit prompt 
la trei accidentări cu marc eom- 
pcti nță profesională.

Sponsorii acestei partide, aW 
fost SG ANDREI SRL Bârcca, 
Restaurantul Angola Jiul Petro-, 
șani, EM Petrila (ultima pentru 
condițiile bune de canton mient).

Domnul Petre Drăgoescu, președintele 
cluiuiui Jiu1, declară:

, Uixni r-a luat nici un ban !“.

■ Tn'.-u ca o; _r>ia pjbkcă din Valea Jiului să cunoască tot
I ’r il în hgltur.i cu scandalul după partida Jiul Petroșani •— 
F1 b.r, urlat” <jtu‘ prin presa scrisă, cât mai ales pi.t» cea 
v«rbna '■» culțurp. ne-am adresa*, după ce apele s-au limpezit 
(cri : in), doinitului Petre Drăgoescu, președintele Clubului Jiul 
I'-tr mi ru o ngti'a întrebare, la care domnia sa a avut amabi- 
’ 'C î să ne i siiundă.

■ — D mnEc Lrâroe- :u, sunteți I(| fața celor mai asprj jude- 
r î ■ o.'' "irn și o (.titmii) Jurați a .spuneți ad. vărul și nu- 
> .. adevăr :1 in Iertaură cu manevrele, ce au avut loc atât inain- 
l i f e tidei • i -. cuț și după mm. 90, dar mai ales, în sâptă- 
i"âna r > i an it, inainV’fi ultimei t mc. cea d< ki Olimpia .Satu 
M c ?

Minerul Vulcan -
Etapa finală a camr. onatului 

național de juniori, deputată la 
Ncptun, in zilele dc 15—i'"> iunie, 
s-a încheiat cu o victorie aatego- 
rică și cu o frumoasă'performanță 
a echipei MINERUL. VULCAN, 
care cucerește astfel cel de-al 
treilea titlu consecutiv di < *m- 
pioană națională la popic”.

Sub conducerea antrenorilor 
prof. Valeriu Pi.școi, principal, și 
llic Băiaș, secund, viitorii cam
pioni au evoluat dc :ftivolt, și si
gur, întrccându-și adversarii la 
toate capitolele, In .ta'.ăndu .•• în
că după primele lan .ari de bile 
in frunte. întrecerea a fost orga

juniori - din nou campioană națională
nizată dup., sistemul con'.ra scor 
și cele două zile dc concurs au 
p rmis oficialilor și spectatorilor 
.â vadă la lucru tot ce are mai 
bun sportul popicelor, la a: castă 
categorie de vârstă.

Alături de Minerul \ ulce.n, in 
arenă au mai evoluat formațiile 
CFR Iași, Cimentul Ficni ș- Pe
trolul Ploiești, calificate in eta
pele dc zona, ultimele trei fiind 
pentru prima oară în postura de 
finaliste, depășind jlte cluburi 
a căror tradiție era deja cuno 
cula.

Dar iată rezult, itlil finii: Lo. ui 
l MINERUL VULC AN 9 90D p.d.;

locul II CFR l.i-i 9304 p.d : lOcu)' 
111 Cimentul Ficni 9717 p.d.J 
locul IV Put: aiul Ploieșt 9161 p.d

Minerul a evoluat în următoa
rea alcătuire: Louis Cărare, căpi
tan, la cel da-a! cincilea *it’n de 
campion, Virgil Dorin, Karoli l?a- 
zekaș, Octavî.in Szabo, Nlcușor 
Golcimu, Alexandru De.ac, Vasile 
Grigoraș, M n ins Mih.alcea. De 
remarcat că Golcanu. D m și 
Grigoraș au început sportul po
picelor doar cu 5 ani m urmă, cci 
doi antrenori lucrând in scară, 
a:.ii iirândti-și astfel și .-.eh mbul 
de mâine.

Felicit i. MINERUL!
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i a obligă să jur ă folosetc num ii adt v.'.ru) 
•-> ir.a du cn lur.it ,r. Nu i fost vorba ele 10 mii 

IO mi. 13 mii existent-' la ora meciului, iar 4 mii, 
ui, .s după 24 de ore.

i i/a'.ă pentru acc-.t in i, d> :i pentru - ■ tm i<-, 
..ni'.Te, toți aci șt> bani intrând in cont >1 clubului 
< .la cei 22 de jucători, către cei trei antrenori și 
■ a.ci'. î.a pau-i, rezult ‘ui fiind nr favor <L 1 vic- 

’.i iii .i plueat cu 6 mi de mărci. R' zu't i'ul îl 
u i.'nn i Cum cond ț i dc sponsorizare, >i-aii 
- înmle s-au retras înv i/r.il. Și dc aici a început 
i a m. t git ju 'orii, s.i-?i . aiă n te ’r ptitri pi

ci. >'in loz nea binedinut.i ci c«a mu bună 
in rn.i-ă (ei, li tibaidi) Măsurii- iu i'c d<? noi 

". "l in v • dr ■ b itcr ; ,■ I '■ ■' I • •■•Ițe și în D‘T .<j l.l.i 3
do. ard rbn nou .- U| <■< > m ni-,»«■* pl iți iu avans,
f i rr.mân fix< A<-.-.| - ii,■ a (LI vom d eeperi), 

hulo:;: i jucătorului, a hip.-i, .1 'ac-'
.< ';. ■ ân-l •.•> 11 1 : ni nn 1 1 a.i nici
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«» n i' • * * .i
1 <lftt pubHil

jucâ torul ik* fotbal e*h» pli »U1 pentru ti
nu ptrnlry i înrr pnicluri. SiMt'rnul Iri c/iro va lu<

UiurtUți • f > pi'ft r.pcri. p• an 1 n
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ANIVERSARI

■PENTRU Pv.iu Simn'i, nn 
sin « r .1.3 inuițl ani I", Ciot J>ar- 
t.,i v.iț.ei Otilia, a socrilor ș, cutn- 
njțil ir.

URAM scumpului nostru l-’etio 
1' ■ ■ . ii, Cu ocazia z.le: ononuis- 

•, sanfctate, împlinirea tuturor 
■ mațelor și tradiționalul „La 

i i'l :uii !“. Cu d;a«> .te, soția 
(4340)

ț familia
l urează domnului 1\- 
’ .... . mir.1 rs
i

\ si
i (4339)

Gli-ia Amp,stin ț 
".* e I’opes-i 

•u, cu ocazia zilei onomastice.’ 
<ui călduros „T.a mulli ani !'*) 

inaiU bounbă-n dușmani!'*, I

ffU OCAZIA zilei onomastice, 
Fi iniei .SG „Voievodul", 

domnului I’e'.re Puț eseu, 
ffcnâAate, prosp-rii*te și tr.idițio- 
•aiul -La înalț. ani '“. (4239)

CU OCAZIA zilei de Sf Petru, 
■mJM sAnâtate, fericire șl succes 
Xaafacer. domnului Petre Popes- 

1 BA patronul SC .Voie ><xf .ii- SRL, 
(ta partea „rusfațatei" Ileana.

9- PRINDEREA in nenunița
J jrtBfN 8 celui al I -le i crin. 
I țCrirții și fraț.; urea .. Danei 
► Drețthici, din Lupeni, .1 • mulți 
! ku si baftă in viață (4384)

DE ZIUA numelui d« nnului 
1 gr. Petru Szubin „La minți ani!“ 

ju sănătate și alese mulțumiri 
4in partea venerabilei pu lente 
Eutrosina Cioata, de 97 iii 4349)

VANtARI

VÂND casa, in .Viu Institutu
lui. Telefon 544517, intio orele 
|5—2t». (4386)

VÂND Dacia 1300. uvț tonve- 
•abil Petroșani, str. Rad i Șapca, 
CW. 50 (colonie). (4353)

BAR .COLA" Petroșani, Avram 
Ian ii. nr. 8, vir.de mișuni de in- 
ghriata TEHNOFRIG in ijaiunție. 
funcționare ireproșabila <-*3->6j

VÂND video player Fun.i, nou, 
130 000 Ici. Petioșani, str Aleea 
Popor uhu, bloc 5. ap. 26. (4366)

VÂND video recorder Sam- 
•ung, nou, comenzi pentru Ak.ii, 
A>* a, Funai, Aleea Tr injaiirilor. 
13/13, Barba'em. (4362)

VÂND Volkswagen uub ța. 1979. 
lnma>riculată. Volkswag"n Golf 
pe benzină, piese și niotrtj Tele
fon 560421 (i361)

VÂND consen.mil apa.-, unent 
•entral, sau schimb Deva petro
șani. Republicii, 107 51 ,4365)

VÂND mașina de ing'iețată cu 
I etuve, marca sued z.i. Relații, 
ta te efon 513582. |43’I)

VÂND urgent teiev.zoare color, 
tipuri noi, 85 000. P.-troșaiL str. 
Gh Doja, 34 2 (colonie). (4370)

VÂND sifonării', Vulcan. Rorria- 
•ike-, l. Telefon 5I15>’8. '4,',69)

VÂND televizoare aib negru și 
Color, prc( 80 OiX) .ei, mobila 
preț convenabil, str. împăratul 
Fi a.an, nr. 17 2. (1231)

VÂND furgone: i II. I .en.i an 
fabirație, 19 i. Petr-ișuni, Repu
blicii, 63/14 (bloc ADAi). (1373)

VÂND colecție rom’- etă
!«azin is’j.i ic" Telefon
4.172)

.Mu- 
^41962.

VANu « i uni-ră co.iljrt I, 
t-»>-tințat, tapetat, zona Stadion. 
I'eii■■sini. bl"c 5, ap. 24, orele 
10—20, telefon 5415(2. după < a 
21 il.lTH)

VA.l) uig'-nt mit'Kicletă
Mim k, noua, preț con . "nubil,
sti .ivi.mjrljiir, b,oc 24, » 1 e-
•i| 1. ip. 14, Petroșani. (4.181)

* iN'D Dacia 1310, Un-'.iiia, fa- 
I •«.(, b;,0 D X), iv I ibil, 

' ......... co.or Pinii;)' P ina-
i:!.- mărci. vi-J'.'.i i»’.-ider 

' • o I i >ms< >n. P *t r, ■) ini,
I nr j (Vizavi li MP).

’I' ' o ml, V i tortl- 
u 1 . Iii i u i/.ito.i

i' ' . .1 UESi ')". fil
ai m' i ■ ’ i • i. t e! < -

idi -.1 l;t k ii

. } | !

•TI. "
>.it i

*0

trn
Sil.l
lip-

1 ,
J. riii " i 13; ii

SC „ONIX" S1U. l’.trila, anga
jează miicelar-vtin .ilor. Telefon 
530771. (4361)

Div ERSa

FIRMA particulară efectuea
ză transporturi de m uTă cu au
tocamion, 10 tone, aeooenl, 130 
lei/km. Relații; telefon 5'03156. 
(4274)

PIERDERI

PIERDUT legitim iție biblio
teca și periodice pe numele Poie- 

DECESE

S-A STINS DIN \ IAȚA minunata noastră bunică 
CIOC1RLAN I. ANA

Lacrimi si flori pc tristul mormânt. Nepotul I loilit Bican, v.i 
familia. (4382)

SOȚIA Viorica anunță cu inima zdrobită de durere, încetarea 
din viață a scumpului ei soț

MIIIAIESCU CONSTANTIN
înmormântarea are loc azi. ora 16, Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Petroșani, Aviatorilor. (4363)

s< l MI’UL nostru tată și socru 
MIIIAIESCU CONSTANTIN 

a plecai pentru totdeauna dintre noi.
Dumnezeu să-l odihnească in pace! Fiul ( osiei șl nora Lenuța. 

(1363).

(. \RMEN fiică, Doru ginere Ș< Roxan.i nepoțică, cu regrete 
profunde anunță trecerea iu veșnicie a iubitului lor tală, socru 
și bunic

MIUAIESCU CONSTANTfN
Odihnească in pace! (13'58)

NE-A P MIASIT pentru totdeauna cel care a fost un minunat 
lată si socru

MIBA1ESCL CONSTANTIN
Lacrimi și flori vor fi mereu pe mormântul lui. Măriuca |i 

Marius. (4363)

NE-A PĂRĂSIT pentru totdeauna cel care a fost minunatul 
nostru lată și socru

MIUAIESCU CONSTANTIN
Lacrimi și flori vor fi mereu pe mormăiul lui. Ani și Sabi. 

<4363)

CE MN AȚII Ioan și Pălăguța Zimbru deplâng dispariția celui 
ce a fost dragul lor cumnat

MIUAIESCU CONSTANTIN
Odihnească in pace! (4363)

FAMILIA Bedeoan Ghcorghe și Erji aduc un ultim omagiu 
celui ce a fost minunatul lor cumnat

MIHAlESt b CONSTANTIN
Scșniiă amintire. (4363)

Bl'Nl'L nostru cumnat 
MIIIAIESCU CONSTANTIN 

e trecut in elernitale. Va ramaiie veșnic viu in sufletele cumna- 
ților Constanin și Maria facob. (43G3

I N ULTIM și pios omagiu celui < - a fos bunul nostru vecin 
MI11A1I.S< 1 (ONSlANTIN

Fie-i țărâna ușoară! Familia Prodan. (1363)

\ DISPĂRUT dintre vei vii bunul nosliu vecin și prielcn 
Ml 11 \IESl U CONSTANTIN

Nu-I vom uita' Familia Popa. (13G3)

1 AMII IA Militaru regreta profund dispariția bunului prielcn 
MlllAILSf t (.ONSTANTIN

Odihnească in pace! (1363)

Bl NI F meu cuscru
Mlil Ml .( t ( ONSI AN I IN

a pl< < al pc diurnul Iară întoarcere.
II va păstra veșnic aniniliica Maria Apll. (136.3)

INI 1.1151 și pios omagiu celui ce a fost minunatul om 
MIIIAII S( 1 ( (’NSTAMIN

Duniiieziti sâ-l odihnească. 1 amilia Nciconi. (1363)

( Ol LGtl de la SC ( ONPI 1 Petroșani regretă profund di- 
pariția fulgcratoari a celui caic a fo.l un om deosebit

Mtlf Ml S< 1 < OSSI AN 1 IN
Aminlirca lui va rămâne veșnică. (1361)

1 t'lll.lX iilipovici csle alături de familia Mihăicsrti in
gieaiia mi creare piiimuila de dispariția fitlgcrălo<irc a lui

MIII \II.S( 1 < (INȘI AN ITN
om iii un lar.iihr ales ,,i pricim adevărul.

1 ie i (arana uftTai<>. (I3'J|)

X 1,(1 sil <|i ii si di t| J, hl. 20, A \ i d I ti i i |(i i*f J’rt i <»s;ni j mi
uLIim oniugiti uului <;<• n f<is omul d<» omenie

IMIII \ll S( 1 ( OXS1 A\ 1 l\

vi lidiismil < omliflt <m(e fdinilici. (1*196)

( (AII MOR 4RE

■SI-, 1 M 111.1 ,s I. |) ani il<t .aud a in> Lit (|ni st.l.i ,
(■".1 ’.m i.i>.i ș| bunic

l*< >1* \ 'I I! M t , (M : i a)

< >• 13 iii • , .• in 11 , o I ( l.liUI)

nar Daniel, eliberate do UT Pe
troșani. 1 ,e declar ndle. (4376)

PIERDUT legitimație periodi
ce pe numele Bahudu Vasile, e- 
liberatii de UT Petroșani. G de
clar nulă. (4367)

PIERDUT legitim iție periodi
ce pe numele llanganu Cristian, 
e'ibcrată de UT Petroșani. O de
clar nulii. (13G0)

Scrisoare deschisă către alegători
Doamnelor, domnișoarelor și 

domnilor — concetățeni dia mu
nicipiul Petroșani,

Sunt inginerul Ion Dăbulcanu, 
și candidez din partea Partidului 
Unității Social Democrate, in 
alegerile locale din 4 iulie, pen
tru luncția de primar.

In perioada care a trecut de la 
declanșarea campaniei electorala 
mi s-au pus de către alegători, 
mai multe întrebări. La unele 
dintre ele încero să răspund prin 
această scrisoare deschisă.

De ce candidez 2 Nu du dragul 
de a fi primar, cj din dorință 
sinceră de a putea realiza îm
preună, cât de cât, ceva frumos 
și util în Petroșani, oraș In care 
cu am muncit, m-am realizat fa
milial și profesional Ln Industria 
minieră.

©u ce trebuie să se ocupe un 
primar ? Gu multe, »u toarte 
multe. Sa vegheze la respectarea 
legilor șl a ordinii publice, Să 
vrea, să-î placă șl să Iubească 
munca de gospodar, d9 edil al 
orașului, să fie cu Inima și sufle
tul aproape de oameni, de nevoi
le lor, să știe să se respecte pe 
el șl pe semenii săi, Bă știe să 
coboare, când este cazul, la ni
velul de înțelegere al omului sim
plu și, când situația o Impune, să 
se ridice la nivelul celor aflați 

Liga Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului

pune in vânzare pentru cei interesați bilele de odihnă - 
stațiunile EFORIE NORD și EFORIE SUD cu sejur 
10 zile.

Biletele se găsesc la casieria Ligii. (4348)

S.C. „AL1MPROD” Confel 
SRL Petrila

cu sediul in Petrila, magazinul 42, 
ANGAJEAZA 

tineri și li»ere in meseriile de vânzător produse alimentare, 
barman, bucătar, ospătar.

Condiții:
— liceu sau școală profesională comercială;
— vârsta maximă, 25 ani;
— fără antecedente penale;
— înfățișare plăcută.

Firma „FOFO” Tg.-Jiu
ACHIZIȚIONEAZĂ PRIN CENTRUL DE ACHIZIȚII 

LUPENI
slr. X iitorului, nr. 16, telefon 560887

■ rnânătărci (pitoancc)
■ galbiori verzi (proaspete) cu rădăcină și pămăut 

— culese in coșuri, preț 1000 leb'kg, pitoance și 
500 lei/kg, gălbiori.

Va așteptăm zilnic, între orele 8—20, începând cu 
data de 28 iunie 1993. (1302)

S.C.Corapexini SRL Petroșani
Oferă spre vâ"z.are, din stoc, o largă gamă de
■ PRAl lRl DE ÎNGHEȚATA —- 1500 lei/kg
■ COȘURI DE 1NGMF.ȚATA 
Adaos comercial — 0 3/o.
Informații: zilnic la Bar „COLA", strada Avram lăncii 

n1. 8, Petroșani. (1076)

Ci>li<lianu| da opinii >1 intoi moții „ZORI NOI** apare tub egida 
SOI II I A | II • OMERCIAI.K „ZORI NOP S.A.

lutcgisliala la Re”isli(il Comcițului mb
nr. .1 2l)/(i2l/1991.

l.oni viraincnl; .10<060?01 — ll( R Pe-
ii <i>.«iif_

Hiinlor; MIIK'EA RII.IORI.SCU
Ducilor executiv: ing. Alrsandio

IIOGDAN

în fruntea societății, să se impli
ce in soluționarea problemelor 
și să aperq interesele individuale 
și de grup, să ajute, folosind pâr
ghiile legale, dezvoltarea privati
zării, îndeosebi în sfera produc
ției și a serviciilor, sprijinind 
micii și marii privatizați locali.

Doamnelor șl domnilor,
In cotidianul local „Zori aoi“, 

am făcut cunoscute câteva idei 
care frământă electoratul, în
treaga Vale a Jiului. Țin U pre-, 
cizez că fn concepția mea, pri
marul de astăzi, nu mal poate fl 
șl nu mal poate acționa ca un 
prim-sccrelar de „Ieri". Va tre
bui să înțelegem eu toți* acești 
lucru. Este nevoie ca fleeare, 
ta locul nostru de muncă să ne 
ocupăm de creșterea producției, 
d calității serviciilor șl creșterii 
productivității muncii. Aven» ne
voie de inițiative utile pentru noi 
și semenii noștri.

In încheiere vă Îndemn .și yă 
rog să participați cu toții la ex
primarea democratică a vointe4 
dumneavoastră, prin voi, alegând 
„un primar pentru noi toți, un 
om pentru fiecare, nn gospodar 
pentru localitatea noastră'*, Cu 
Dumnezeu Inaintel Votați .trifoiul 
cu patru foi !“.

Ing. Ion DABULEANU

vir.de
consen.mil

