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h surîiie șansa
Analizind, pentru a doua oară, 

marți 12 mai 1992, neregulile din 
partida Unirea Alba Iulia — UTA, 
etapa a XXIV, 18 aprilie (în te
ren 2—0 pentru gazde), comisia 
campionatului național de fotbal 
a hotărît penalizarea cu 6 puncte 
a echipei UTA și cu 4 puncte a 
echipei Unirea Alba Iulia. Tot
odată, a dictat suspendarea an
trenorului principal Jonuț Popa, 
pe timp de 2 ani, și a secundu-

prnlru „Jitii" ?
lui Jivan, pe timp de un an, pre. 
cum și amendarea cu 50 mii lei 
a celor 4 jucători, componenți al 
echipei Unirea, implicați în „afa
cere".

S-a dat cîștig de rauză. Cu 3—0 
echipei Unirea Alba Iulia. In timp 
de 5 zile echipele se pot adresa 
Comisiei de apel, urmînd ca Bi
roul Federal să ia hotârîrea fi
nală, La drum, Jiulel Poate ne 
ajută Dumnezeu...
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II Studențească |

Intre 15 și 17 mai, la Valea de . 
Pești, va avea loc prima ediție ’ 
a Festivalului — concurs studen- ! 
țese „ALPO“. Participă echipaje » 
din toate centrele universitare ale 1 
țârii. Concursul cuprinde urmă- |
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I. — închiderea anului școlar 
1991—1992 : 15 iunie 1992.

o-

2. — BACALAUREAT — iu
nie — iulie 1992 ; 15—20 iunie — 
înscrierea candidaților; 22—23 
iunie — examinarea orală la 
limba și literatura română ; 
24—25 iunie — examinarea
ralâ la limba și literatura ma
ternă, pentru candidații de la 
școlile (clasele) cu predare în 
limbi ale minorităților națio
nale; 26—27 iunie — examina
rea orală sau, după caz, proba

3. — ADMITEREA IN LICEU, I 
clasa a IX-a, iunie-iulie 1992; 1 
15—20 iunie — afișarea numă- 1 
rului de locuri la instituțiile de | 
învățămint; 22 iunie — 7 iulie: > 
depunerea fișelor de înscriere j 
(cererilor) la secretariatele lice- 
elor și. după caz, efectuarea | 
controlului medical. La profi- * 
lurite la care se < 
aptitudini, fișele de înscriere (ce' 
rerile) se depun piuă la 28 I 
nie, inclusiv; 1—4 iulie — susți- - 
nerea probelor de aptitndini și I 
afișarea rezultatelor; 8 iulie — *

IMPORTANT
pentru elevi

susțin probe de I toarele probe: orientare turistică • 
de înscriere (ce- I (concursul va avea Ioc în munții | 

iu- I Vîlcan), concurs gen „cine știe, 
sti- » pe teme de educație mon

tană, expoziție concurs de artă 
fotografică și diapozitive, un aLt 
concurs artistic (poezie, muzică, 
monologuri. timor — momente 
interpretate de participanți) și o 
probă „Surpriză". Manifestarea 
este organizată de Casa de cul
tură a studenților din Petroșani.

*

MISS NARCISA 1992
i

GR A PICUL privind organizarea și desfășurarea 
concursurilor și examenelor. în perioada 

iunie — septembrie 1992
£«••••
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Concursul de frumușele „Miss Narcisa" a devenit, deja, tra
dițional. In acest an, faza de preselecție sc va consuma vineri, 15 
mai, incepind cu ora 16, la sediul Clubului sindicatelor din Lupenl. 
Gazdă ospitalieră, ca de obicei, doamna Jana Petrișor. Totuși, 
față de edițiile precedente, cea de față promite mai mult, avtnd 
în vedere sponsorii grași ce se află in spatele acestei atractive 
manifestări: sindicatele libere de la FM Lupenl, E\1 Bărbătenl, 
RAGCL Lupeni, precum și domnul Tătaru Ion. Din informațiile 
pe care le deținem, juriul va fi format exclusiv din oameni cu 
experiență in domeniu, dar... am promis discreție.

Și intrucit Valea Jiului s-a dovedit o veritabilă rampă de lan
sare a talentelor — anul trecut Melinda Mihaela Baluță 
a ciștigat locul II la București — in 28 mal, ora 15, este progra
mată o preselecție „Tip-Top, Mini-Top", în „Sala minunilor"-. 
Spectacolul — în 30 mai. Prcgătiți-vă copiii și „copilele" fi nu 
ezitațiI Numai cine nu încearcă nu ciștigă ! (Șt. C.)

Rotiserie
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TROFEUL
DINU LIPATTI"

practică, la alegere, la unul din
tre obiectele de studiu de cultu
ra generală din planul de invă- 
țammt, altul decit cele obligato
rii sau decit cel ales pentru 2 
iulie 1992 ; 29 iunie — lucrare 
scrisă la limba și literatura 
română; 30 iunie — lucrare scri
să la limba și literatura mater
nă. pentru candidații de la
Școlile (clasele) cu predare In
limbi ale minorităților naționa
le; 1 iulie — lucrare scrisă, in 
funcție de profil, la unul dintre 
obiectele de studiu : matematică, 
fizică, chimie, prima limbă stră
ină. limba latină. Istorie, biolo
gic; 2 iulie — lucrare 
Alegere, la unul dintre 
de studiu de cultură 
din profilul opus, din 
clasei ■ Xll-a ; 6 iulie 
rea rezultatelor.

lucrare scrisă la limba și litera- | 
tura romană; 9 iulie — lucrare ’ 
scrisă la limba și literatura ma- | 
ternă, pentru candidații de la . 
școlile (clasele) cu predare în i 
limbi ale minorităților naționa- ( 
le; 10 iulie — lucrare scrisă la , 
matematică; 13 iulie — afișarea • 
rezultatelor.
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a-vis de restaurantul „Bulevard*) 
din Petroșani. Șefa unității, doam
na Florica Bălosu ne asigură că 
aici gurmanzii pot găsi zilnlo 
grătare, pui la grătar și frrptoo* 
și, în curînd, ciorba de burtă. 
Toate, la prețuri sub cele obiș
nuite. Gîtlejul poate fi udat doar 
cu răcoritoare, întruclt băuturi 
„de celelalte* se vînd doar pen
tru acasă. Așadar, Ion Georges- 
cu, Ileana Parizek, Elena Păpu
șă, Angela Albcscu, Maria Urican 
și Maria C-ăciuncsc vă a teaptă 
zilnic la „îtotiserie". Poftă bunât 
(M.B.)

Iată că se mai gîndește ^cineva 
să deschidă și o unitate comercia
lă în care să se servească mîli
căre. Bar lîngă bar, butic lîngă 
butic, consignație lîngă consig
nație, bazar lîngă bazai*: talcioc 
în talcioc. Țara aceasta și, impli
cit, Valea Jiului a ajuns un tal
cioc. Totul se vinde, totul sc 
cumpără. Inclusiv cinstea. In
clusiv omenia. Inclusiv spiritul. 
Cîteodată și viața.

In aceste condiții, mi se pare 
o realizare deosebită roti seria 
deschisă de SC „Ardeleana" la 
unitatea nr. 7 (fostul Gostat, vis-

Elevii secției de muzică a Școlii 
generale nr. 1 din Petroșani vor 
fi, din nou, prezenți, la sfirșitul 
acestei luni, intr-un concurs de I 
anvergură națională. Este vorba J 

de cea de-a doua ediție a Festi- > 
valului și concursului de inter- I 
pretare muzicală dotat cu trofeul * 
„Dinu Lipatti", organizat de Li- I 
ceul de artă din Tg. Jiu în cola- • 
borare cu Academia de muzică I 
„Ciprian Porumbescu" din Bucu- | 
rești. Și-au anunțat participarea 

elevi ai școlilor de muzică și ai 
liceelor de profil din 
Gorj, Dolj, Hunedoara, 
Constanța. Giurgiu 
Mehedinți. Caraș-Seve- 
rin și Timiș, cărora li se vor 
adăuga colegii lor din municipiul 
București. Pctroșaniul va fi re
prezentat de șase tineri instru
mentiști. Sperăm ca și în acest 
an reprezentanții noștri să cuce
rească medalii și... cit mai multe 
aplauze. (I. ȘTEFAN).

de la4. — ADMITEREA IN ȘCOA
LA PROFESIONALA, iunie 
iulie 1992 : 15—20 iunie — 
șarea numărului de locuri 
instituțiile de învățămint; 
iunie — 7 iulie : depunerea 
șelor dț înscriere (cererilor) 
secretariatele școlilor și. 
caz. efectuarea controlului 
dical și a probelor de aptitudini; 
8 iulie — lucrare scrisă la lim
ba și literatura română; 9 iulie 
— lucrare scrisă la matematică; 
13 iulie — afișarea rezultatelor.
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PENSIOIARII Dacă n-aveți bani, aveți puțintică răbdare I I
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Violuri cu premeditare
In fața instanței, sg află dosa

rele întocmite de Piocuratura lo
cală Petroșani inculpaților Daniel 
Costan, Dânuț l’opescu. Dumitru 
Naiarie, Zsogo Dejo șl Manea 
Cristian Daniel, acesta din urmă 
minor, care, dlnd dovadă de o 
bestialitate ieșită din comun, <iu 
violat, cu premeditare, în ziua 
de îl aprilie, două tinere din o- 
rașul Lupeni. De asemenea, tot

in instanță Se află dosarul lui 
IXinciu Ionel, dat I’etrila, care 
a încercat, prin forță, să violeze 
pe minora D.L. (arc numai 12 
ani), fapta comisă fot cu pr**m»- 
ditaie. Dale fiind împrejurările în 
care indivizii amintiți au comis 
abominabile fapte, bestialitatea 
și ferocitatea de care au dat do
vadă, vom reveni cu amănunte.
(Călin Holban)

Pensiile Intirzie din nou, dar nu mult. După 
cum aflăm dintr-un comunicat al Direcței Ge
nerale de Asigurări Sociale și Pensii din Minis
terul Muncii și Protecției Sociale, pensia de 
asigurări sociale de stat se Indexează, de la 1 
mai 1992, cu 5 la sută șl se majorează cu o 
sumă fixă, care reprezintă compensarea din creș
terea prețurilor la unele produse și servicii la 
care subvențiile de stat s-au redus cu 25 la 
aulă șt care variază In funcție de felul pensiei. 
Totodată, de la 1 mai 1992, pensia suplimentară 
va fi indexată cu 21 la sută. Pentru ca sumele 
suplimentare față de luna aprilie să ajungă cit 
mai repede la pensionari, Oficiul central de 
plata pensiilor și Direcția de Poștă au convenit 
asupra unor măsuri suplimentare, astfel incit

aceste sume să ajungă la pensionarii din sista- I 
mul asigurărilor sociale chiar în luna mai 1992. * 
Intrucît, capacitatea de prelucrare auto**! 
mată a datelor este limitată, s-ar putea ca în • 
unele cazuri, plata acestor drepturi să se facă | 
cu o oarecare Intirziere, dar sintem asigurați că I 
aceste întîrzierl nu vor depăși 1—3 zile. •

In Valea Jiului, după cum ne comunică | 
doamna Eiisabcta Petruș, de la Oficiul poștal ■ 
P- lroșani, plata pensiilor începe de astăzi, 14 j 
mai 1992, și va fi eșalonată conform graficului I 
de distribuire pe străzi. Pentru recuperarea din l 
intîrzieri, personalul Oficiului poștal a hotărit | 
să lucreze suplimentar, astfel ca di Iribuircă * 
pensiilor să se încheie In 27 mai. (I.D.) |

Tîlhari arestați
Ieșit din pușcărie, Varta Edmnnd, 22 dc ani din Vulcan, a 

stat „afară" doar o lună și jumătate. Două tilhării, efectuate in 
30 aprilie, îl vor duce înapoi de unde a placat.

In seara acelei zile, pe la zece și jumătate, Varga, împreună 
cu o altă lepădătură — Covacs Arpad, 19 ani, din Sovata - a 
atacat, mai întii pe Mihoci Nicolac. Nemulțumiți de faptul câ 
prada n-a fost bogată, cei doi au prins în „colimator", mai apoi, 
pe Szocs Nicolae. N-au apucat insă să fumeze țigările furate și nici 
să cheltuiască suma de 300 lei tilbârită, pentru că, a doua zi. aii 
fost prinși și arestați. Acolo un le vor fi depuși, precis nu oi **• 
mai aibu timp pentru așa ceva. Și nici chef. (Gh. O)



ZORI NOI JOI, 14 MAI 1992

TJnde ne sînt... cercetătorii ?
Se știa de citva timp că se va tăia, de la 1 

mai. cordonul ombilical care lega cele două in
stitute de cercetare-proiectare din Petroșani de 
RAH sau departamentul minerit din Ministerul 
Industriei. Dificultățile prin care trec sînt iden
tice cu cele ale tuturor cercetătorilor din țară, 
grupați în institute mai mari sau mai mici: în 
condițiile alarmantei scăderi a producției ni
meni n-a mai fost dispus să se mai gîndcască 
la acest domeniu, deși, probabil, ar fi fost în 
măsură să găsească soluții valabile și viabile. 
Fără experiența economiei de piață și după 
constituirea unor SRL-uri în management, mar
keting și consulțing, care le fac concurența co
lectivele de cercetare au început săsc destrame, 
unii au găsit plasament la exploatări miniere 
care, așa cum era de așteptat, î.și constituie co
lective proprii de ccrcetarc-dezvoltarc.

Zările cercetării științifice sînt cețoase.
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Zările cercetării științifice sint cețoase. Pe 
cînd se va limpezi cerul economic și va zîmbi 
a rîde soarele relansării economice, atunci cînd 
va fi nevoie de cercetători cu experiență, nu
cleele inteligenței tehnice ce nu se formează 
peste noapte, ci în ani întregi, nu vor mai fi. 
Se vor face eforturi serioase pentru reconsti
tuirea acestor instituții, altminteri _sc va ajunge 
să importăm tehnici și tehnologii în minerit.

Frămîntatul aluat al privatizării, pus la dos
pit și apoi copt la Paris, a ajuns rîvnita jimbla 
din care zice-sc că toți cei de peste 18 ani vor 
primi cîte o firimitură. Este vorba despre cer
tificatele de proprietate a căror înmînare, dacă 
e să-i credem pe cei din Agenția Naționala, este 
iminentă.
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In ceea ce privește cercetarea științifică, aces
te certificate nu schimbă cu nimic esența muncii 
specifice, reglementată, ca în orice domeniu, 
prin jocul cererii și ofertei. Dar degeaba ne o- 
ferini serviciile, oricît ar fi ele de ademenitoare, ■ 
dacă agenții economici, unii, cam mulți, abia I 
își duc sufletul de pe o zi pe alta. De aceea,. 
rîndurile cercetătorilor științifici se subțiază, I 
chestiune dramatică pentru anii următori, deoa- ’ 
rece dacă știință și cercetare nu este, nici pro- 1 
grcs nu este. !

O adevărată pepinieră pentru cercetarea ști- I 
ințificu era Universitatea Tehnică din Petroșani. • 
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de comunicări | 

către locuri de | 
institutele de ' 
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ințificu era Universitatea Tehnică din Petroșani. 
Poate că s-a și exagerat uneori, din cauza siste
mului, dar nu prea mult, remarcabilă va rămîne, 
dincolo de orice performanțe, valoarea modela
toare a antrenamentului în urma căruia absol
venții optau și pentru cercetare. Aceste dimen
siuni ale învățămîntului n-au dispărut, deoarece 
chiar de mîine, timp de două zile are loc 
Universitatea Tehnică o sesiune 
științifice ale studenților.

Și, în acest fel, prin migrația 
muncă mai sigure și bănoase, 
cercetare șl proiectare au început să piardă pro
fesioniști cu experiență, încercînd să se adapteze 
grabnic și eficient la rigorile economiei de I 
piață.

La urma urmei, totul e de vînzare, chiar și 
ideile. Dar la prețuri aidoma celor din lumea 
largă.

Tiberiu SPATARU
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RUGBY — Cupa României
MINERUL LUPENI — ȘTIINȚA PETROȘANI 13—18 (6—9). 

Un joc al ambițiilor, în care minerii aduceau în teren dăruirea 
și risipa de energie, pentru o victorie de palmares în compania 
actualei deținătoare a Cupei României. Partida a debutat avîndu-i 
la timonă pe cei doi căpitani de echipă Kelemcn (Minerul) și 
Drumea (Știința), ultimul cîștigînd duelul, lntîlnirea a fost dispu
tată și frumoasă, dar un impediment — ploaia — și uneori arbi
trajul i-au luat din— calitate.

Dar iată cum s-au marcat punctele: Ivănuș, în min. 8, deschis 
foarte bine de Drăghici, înscrie, după o grămadă, printr-o lovitura 
de picior căzută. 0—3. Nu trec decît 4 minute și același Ivănuș 
ridică scorul la 0—6, printr-o lovitură de pedeapsă. Jocul esto 
alert și este rîndul omologului său Piu să înscrie, din două lovi
turi de pedeapsă, în min. 25 și 36, aducînd egalarea 6—6. Se pă
rea că duelul dintre cei doi mijlocași la deschidere, cel puțin în 
prima repriză, se va încheia la egalitate, dar în min. 40, Ivănuș, 
cu siguranța-i cunoscută, ridică scorul la 6—9. Repriza a doua, 
mult mai îndîrjltă, cu echipa Minerului care forțează egalarea, nu 
este totuși la îndemîna gazdelor și înscriu tot studenții, tot prin 
Ivănuș, care transformă o lovitură de pedeapsă și o lovitură de 
picior căzută, în mîn. 46 și 51, scorul devenind 6—15. Piu nu ce
dează și înscrie, din lovitură de pedeapsă, în min. 56 și 9—15. 
Ivănuș mai punctează în min. 62 și 9—18. Minerii joacă totul pe 
cartea atacului, reușesc să înscrie o încercare prin Patrichi, după 
o fază frumoasă, acesta intercalîndu-se în atac. Transformarea 
este ratată și scorul fixat în min. 71 aduce victoria de drept Ști
inței. Sîmbătă, în meciul cu nU“ Cluj, Ivănuș va avea cununia 
Civilă. Să-i urăm dc pe acum „casă de piatră 1“

Popice—Superligă FOTBAL feminin
Am primit la redacție o scri

soare cu un conținut aparte. 
Un cetățean din orașul Lupeni 
ne solicită să dăm publicității 
cîteva reflecții personale cu pri
vire la activitatea unor preoți 
din localitate, care, în loc să-și 
păstreze enoriașii în spiritul iu
birii creștine -și tredinței în 
Dumnezeu, fac propagandă po
litică în sfintele lăcașuri bise
ricești. Redăm, mai jos, în în
tregime, cu stingăciile ei au
tentice, această scrisoare care 
nu necesită comentarii și e les
ne de înțeles de ce autorul n-a 
îndrăznit s-o semneze, dar ne-a 
rugat insistent s-o publicăm.

„Stimată redacție ! Sînt un 
modest cetățean al orașului Lu
peni și sînt de credință reforma
tă, ceea ee nu mă împiedică să 
văd lucrurile așa cum sînt în 
realitate și să mă revolt de a-’ 
pucăturilc șoviniste și iredentiste 
ale unor concetățeni de orice cre
dință ar fi ei cârc nu pot și 
nici nu vor aduce niciodată vre- 
■n bine acestei țări.

Am urmărit la televiziune e- 
■nisiunea (în limba maghiară 
n.r.) din ziua de 36 martie 
4992, cu parohul catolic maghiar 
din comuna Făget, județul Ba
cău, din cauza căruia s-a sinu
cis un tînăr și m-a revoltat ura 
barbară și fanatismul antiro- 
mânesc al acestui preot, care, 
totuși, avea ți mulți credincioși 
catolici români în parohie și o 
misiune creștinească de la Dum
nezeu, care nu îi permite să 
dezbine o familie din motive de 
religie sau de naționalitate. Ca
racterul urit al acestui preot s a

văzut de fapt și din faptul că 
nu a vrut sa vorbească româ
nește cu reporterul de parcă 
s-ar fi născut de un an în Ro
mânia.

Acestea sînt motivele care 
m-au determinat să vă scriu și 
dv. această scrisoare deschisă 
ca să știți că și la noi în oraș 
sînt preoți și catolici și refor-
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Pornind de la 
o scrisoare

mâți care numai credința In 
Dumnezeu nu fac cu credincio
șii ia biserică. La preoți Pan- 
gratz și Șimonfi, bisericile au 
devenit teritoriu sacru al Unga
riei ca și ambasada cu drapelul 
unguresc. jSredincioșil sînt d- 
bligați să cînte Imnul ungar și 
imnul secuilor și in loc dc în
țelegere, pace și frăție intre oa
meni ae îndeamnă in Sfinta Bi
serică la ură șl dezbinare intre 
maghiari și români. Vedeți dom
nilor că aceasta nu mai este 
credința in Dumnezeu, ci politi
ca satanei care a îmbrăcat hai
nele preoților noștri maghiari. 
Oare ce legi ale lui Dumnezeu 
sau ale statului le dau dreptul 
acestor parohi să facă acest Joe 
politic periculos ? Vă rog să-i 
întrebați șl dv. din ordinul cui 
fac acest lucru, ce vor cîștiga șl 
noi cu ce ne vom alege. Poate 
ei nu cunosc istoria nici ungu

rească nici românească sau poa- I 
te sînt plătiți împărătește pentru » 
această „slujbă1*. Puteți să-i i 
mai întrebați cum au vîndut a- I 
futoarele primite din străină- t 
tata ca să cîștige și ei săracii | 
sute de mii de lei. Preotul Pan- . 
gratz a vîndut chiar și medica- I 
mente primite de parohie ca a- ’ 
(jiu op din străinătate. O să | 
vă dați seama dacă verificați I 
pînă unde duce umanismul și > 
corectitudinea lor creștinească. I 
O să vă spună credincioșii Ei- J 
sler Feri și Beleiu Ion cit au plătit I 
pentru medicamente și ca să le • 
primească au trebuit să cumpe-1 
pere și cîte 10 ziare „Elore". I 
Sper că publicați aceste rîn-1 
duri.... cu toate că nu îmi pot | 
da numele și cred că sînteți de g 
acord cu mine In această prl-1 
vînță. Vă închipuiți cum m-ar 
trata acești oameni „plini de 
credință in Dumnezeu șl înțe
legere** dacă âr ști că un cona
țional și enoriaș a fost In stare 
să le spună adevăruri pe aceas
tă calc". .

0 întrebare, totuși, ne tsplteș-1 
te din respect pentru adevăr în- g 
trucît nu etntem adopții nici | 
unei concepții sau doctrine po-1 
litice, ziarul nostru avînd un I 
statut de independență șl ecM-1 
distanță față de opiniile cltlto- • 
rilor : „6ine are interesul eu | 
tulbure apele bunel conviețuiri • 
în care trăiesc de veacuri mun-1 
cind cot la cot, pașnic, oameni | 
dc diferite credințe șl națîona- ■ 
lități în Valea Jiului"? |

\ iorel STRAUȚ |

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
MINERUL VULCAN 5089—4798 
p.d. Oaspeții au prezentat echipa 
de juniori care va participa la 
turneul final, avînd în compo
nența sa trei tineri talentați: 
Vasile Grigoraș, Alexandru Deac 
Nicușor Golianu, toți debutanți. 
Cu această partidă, Minerul a 
încheiat meciurile, fiind declarată 
campioană națională ia seniori a 
României. Marius Ghețea, căpi
tanul echipei de juniori, ne de
cima: „Trebuie să ne apărăm 
titlul național cîștigat anul tre
cut. O tragere la sorți ciudată 
ne-a aruncat direct cu Electro- 
mureș și pe urmă cu UNIO Satu 
Mare ai cărei componenți s-au 
întors acum din armată. Alte 
echipe slabe, ca valoare, intră 

în concurs de-abia în turul III. 
Ciudat! Sponsorizarea cu întregul 
echipament a fost făcută de fir
ma „Faliment** (patron Vlrgll 
Dumitru)**.

• Echipa de juniori Jiul Pe
tri la (antrenor Victor Miclea) 
întîlnește în primul meci, tot în 
deplasare, pe Vcga Ploiești, Am
belor echipe mult succes!

UNIVERSITATEA PETRO
ȘANI — INDUSTRIA UȘOARA 
ORADEA 7—0 (2—0). Cele două 
combatante au fost pînă mai 
ieri, divizionare A, cunoscîndu-se 
reciproc, dar evoluția lor a ur
mat cursuri diferite. Oaspetele 
au rămas fără antrenori, iar gaz
dele au înfiripat o echipă din 
mare pasiune și urcă în ambiții 
pentru o bătălie abia începută.

Au marcat: Ramona Popcscu 
(min. 2), Mioara Lupu (min. 24, 
43, 62) din 11 m, Maria Ștefan 
(min. 50), Mariana Tocar (min. 55), 
Elena Cercel (min. 70). Jocul a 
fost la discreția echipei soților 
Vișan, care duminică încearcă 

să urce dealul Fcleacului pentru 
încă două puncte.

Rubrică realizată de
Dorel NEAMȚU

CaMfNonatul județean de fotbal
ETAPA A 38-A (7 mai). Utilajul Petroșani — Costructorul 

Hunedoara 2—3; Minerul Valea de Brazi — EGCL Culan 2—0; 
Voința Minerul Brad — M.ctaloplastica . Orăștie anulat; Favior 
Orăștie — Minerul Ghelari 2—Oj Minerul Bărbăteni — Jiul Pe- 
trila 2—1; Minerul Aninoasa — Minerul Certej 1—0; Metalul 
Criscior — Tractorul Bărăști 5—0; Minerul Vulcan Teliuc a stat.

ETAPA A 29-A (10 mai). Metalul Criscior — Utilajul Petro
șani 3—0; Tractorul Bărăști — Minerul Aninoasa 3—3; Minerul 
Certej — Minerul Bărbăteni 6—1; Jiul Petrila — Favior Orăștie 
3—0; Minerul Vulcan Tcliuc — Voința Minerul Brad anulat; Me- 
taloplastica Orăștie — Minerul Valea de Brazi 7—1; EGCL Câlan

Avertisment pentru părinți
0 clipă de neatenție poate fi fatală

Nu !<■ poți pretinde puștilor de 3—# ani să 
Cunoască regulile dc circulație. Pe unde să traver- 
•cze strada, cînd s-o facă sau cum să procedeze 

pe 
ceva 

la școală. JJc 
upravegivrea 

mai mari. La

Înainte dc a se aventura dc po un trotuar 
Celălalt. Treburile acestea le prind doar 
mal încolo, cînd încep să meargă 
aceea, apare ca indispensabilă 
tor dc către părinți sau frații 
Joacă, la plimbare.

O clipă dc neatenții' costa, 
consecințe liumalice. Din n,(fericire, 

evenimente -au produs. Cauza celor 
dintre a fost apariția 
autovehiculelor,
,Ultimul »"'• 'lent

poate sj aibă 
asemeni a 

mai multe 
instantanee, în fața 

a copiilor l.r ați im- upravcgh ați 
le a< v .1 i'en consemnat dt; I

I 
I 
I 
I

Biroul circulație al Poliției Petroșani 1 a avut I 
ca protagonist po minorul dc 5 ani Vasile I. | 
Angajîndu-se in ti avcrsarca străzii, puștiul a> 
fost accidentat de lutoturismul 3 IID 9870, con- I 
dus de K.I. Politraiimatisme, comoție cerebrală, ’ 
fracturi — iată diagnosticul ce apare pe îișn I 
medicală a micuțului imprudent. I

In acest sens, credem că nu este dc prisos să I 
rcinnoim recomandarea făcută dc agenții dej 
circulație referitoare la necesitatea supravegherii 1 
permanente a celor miri. Ai '.'ista deoarece ol 
clipă rle neatenție are eonse-ințe im Ic'ilabil I 
I'licori poile fi fatala. '

Ghcorghr Ol TI AXI '

— Constructorul Hunedoara 2—2; Minerul Ghelari a stat.
CLASAMENT

1. Metaloplaslicu Orăștie 24 21 1 2 104— 25 43
2. Minerul Certej 25 17 4 4 96— 30 38
3. Constructorul Hunedoara 25 15 4 6 82— 29 34
4. Minerul Aninoasa 25 14 5 6 65— 33 33
5. Minerul Ghelari 26 14 2 10 56— 47 30
6. Minerul Valea de Brazi’ 25 12 3 10 47— 37 27
7. Minerul Bărbăteni 25 12 1 12 42— 56 25
8. Metalul Criscior 25 10 4 11 60— 50 24
9. Jiul l’etrila 26 9 3 14 51— 60 21

10. Minerul Tcliuc 2f 9 3 13 26—50 21
11. Favior Orăștie 24 8 3 13 35— 66 19
12. Utilajul Petroșani 25 6 2 17 39— 87 14
13. EGCL Calau 25 5 2 18 37— 76 13
1 I. Tractorul Baraști 25 4 1 20 32—131 9

ETAPA VIITOARE — 17 mai. Uti lajul Petroșani — EGCL
Calau; Constructorul Hunedoara — Mctaloplastica Orăștie', Mine
rul Valea de Brazi — Minerul Vulcan Tcliuc; Voința Minerul 
Brad — Minerul Ghelari; Favior Orăștie — Minerul Certei; Mi
nerul Bărbăteni — Tractorul Bariiști; Minerul Aninoasa — M - 
talul Ciiseior, Jiul l’etrila —stă.

• Cil a ' .ihta < tapă campionatul ) ikl>an încheie.
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Oare cum mai merg treburile in vest?
Convorbire cu

— Domnule primar, vă rugăm 
să vă referiți pe scurt la pro
blemele actuale ale primăriei, 
ale orașului.

— Cred că pot să înscriu în 
cap de listă problema încălzirii 
apartamentelor, care constituie 
pentru noi o adevărată durere...

— Nu e prea devreme să dis
cutăm despre... iarna viitoare ?

— Dimpotrivă, noi am început 
deja să ne preocupăm și am 
adus la cunoștința Prefecturii că 
incă o iarnă în condițiile actu
ale nu mai poate fi suportată în 
Uricani. Mai ales că următoarea 
s-ar putea să fie ceva mai as
pră.
• — Cauza, in general, e cu
noscută, fiind vorba despre fap
tul că blocurile nu au racordu
rile necesare. Ce ați întreprins 
piuă în piezent?

— Am constituit o comisie, la 
nivelul primăriei, formată din 
specialiști cu care am făcut un 
„inventar de probleme". Am 
vrut să cunoaștem, din sursă 
autorizată, volumul lucrărilor ce 
V ue executate și să apreciem, 
c ,e cît. valoarea acestora. 
Menționez că principalul spe
cialist în comisie a fost dl. Ca- 
rol Ridzi, șeful șantierului 
ACMM din Lupeni.

— Concluziile ?
— In primul rînd, una încu

rajatoare. Din partea șantierului 
s-a apreciat că lucrările. deși 
cuprind un volum foarte mare 
de manoperă, pot fi executate 
fn timp util. A doua este des- 
curajantă : suma apreciată de 
noi, la circa 50 milioane lei, se 
dovedește neîndestulătoare, iar 
prețurile continuă să crească.

— Ați afirmat că problema e 
cunoscută la județ...

DUREREA UNUI ORAȘ
dl. PETRU HANCIU, primarul orașului Uricani

— Da, am informat consiliul 
Prefecturii asupra acestei adevă
rate „tragedii", și nu cred că 
am exagerat folosind acest ter
men de comparație. Pot spune 
că pînă în prezent am găsit în
țelegerea necesară, în sensul că 
ni s-au dat asigurări ferme că 
pînă la iarnă apartamentele vor 
beneficia de încălzire. M-a bucu
rat mult cînd am auzit că Pre
fectura va rezolva această pro
blemă. „indiferent de valoarea

o dovadă că problemele oameni
lor sînt înțelese cu simț umani
tar.

— Ce se întreprinde in conti
nuare ?

— S-a stabilit ca Prefectura 
să analizeze la fața locului, prin 
dl. Medruț situația existentă și 
să fie adoptată o soluție pri
vind modul de acțiune.

— In ce măsură rezolvarea în
călzirii blocurilor ar fi ajutată 
de crearea la Uricani a unei 
regii proprii de gospodărie co
munală și locativă?

— Am insistat și insistăm în 
continuare pentru a avea o re
gie proprie în acest domeniu, 
astfel incit să nu mai depindem 
de Lupeni. Și alte lucrări de 
gospodărie ar fi executate în 
condiții mulț mai bune, dar in 
primul rînd această lucrare care 
necesită o organizare și coor
donare riguroasă. E necesar să 
avem o regie proprie, întrucît 
constructorul, prin dl. Rldzl, s-a 
oferit să execute în acest an lu
crarea, dar contractarea ei n-o 

poate face primăria noastră. 
Menționez că și în acest sens, 
respectiv cu privire la crearea 
unei regii proprii de gospodărie 
comunală și locativă, avem pro
misiunea că vom fi ajutați.

Ion MUSTAȚA

N. RED Cred că a fost enor
mă uimirea cititorilor, aflînd 
despre „performanța" realiza
tă de constructori la Uricani, lă- 
sînd blocurile de locuințe fără 
racordurile necesare pentru a- 
limentarea cu agent termic. Am 
mai auzit pe timpuri, despre 
blocuri cu balcoane fără uși, sau 
despre alte minuni în materie 
de construcții, dar cele întîm- 
plate la Uricani (și parțial, Lu
peni) întrec orice așteptări. De
sigur, vina e împărțită între 
cei care au executat și cei care 
au recepționat lucrările. Ambii 
„parteneri" sînt răspunzători în 
fața oamenilor, nu știm dacă 
și în fața legii, dar poate ar fo
losi, cel puțin pentru apărarea 
unui principiu al dreptății, să 
se facă lumină în aceste cazuri.

Totuși se întrevede o rază de 
lumină. Actualul primar și-a 
asumat această problemă și ne-a 
declarat cu toată sinceritatea că 
nu se va da bătut. Dar, singur 
nu poate face nimic. Sprijinul 
Prefecturii este decisiv. Iată de 
ce, la Uricani, tot mai mulți oa
meni î și îndreaptă speranțele 
spre Deva de unde așteaptă re
pararea unei grave greșeli profe
sionale — făcută de alții, bine
înțeles — prin care au fost pre- 
judiciați de un element primar 
al minimului de confort — căl
dura.

Vom fi și noi, pînă la iarnă, 
alături de primar. (I.M.)
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Nu căleați iarba... altuia
Mai mulți locuitori din Lupeni — este vorba espre băștinașii 

noștri cunoscuți îndeobște sub numele de mom rlani — ne-au 
atras atenția asupra situației neplăcute în care au ajuns unele 
terenuri ce se află în proprietatea lor, situate în pe imetrul urban. 
Destul de des, aceste terenuri (pe malul drept ai Jiului, 
în zona Bărbăteni) sînt invadate de așa-zișii arr.atori da iarbă 
verde care în loc să se îndrepte spre „Agrement" special amena
jat) sau să caute liniștea unui pîrîu preferă finea'a bietului mo- 
mîrlan. Ni s-a spus că în urmă cu mai mulți ani Intîmplările de 
acest gen erau rezolvate cu ajutorul credincioșilor lini ciobănești, 
dar de-atunci momîrlanii au renunțat, din multe motive, la a- 
ceastă practică de ocrotire a proprietăților. „Cine ne ajută?" — 
ne-au întrebat ei cu îngrijorare In glas...

Intr-adevăr, cine7 Primăria? Cîndva a avut in enția să ame
najeze terenurile (dar fără expropriere) și acum nu se mai ames
tecă (nu se „implică" e mai elegant!) d< și ar trebui s-o facă cel 
puțin din două motive: 1) încălcarea unei proprietăți private tre
buie amendată și 2) fîneața suferă degradări iar pierderea soco
tită la prețul finului e semnificativă. O claie de fin costă astăzi 
în jur de 10 mii lei.

Deci, cine îi ajută pc bieții momîrlani? Eco ogiștii? Slabe 
speranțe. Ei sînt prea divizați și preocupați de îlte probleme, 
desigur, importante...

Teamă mi-e că tradiția va fi reluată. Doi, trei „ciobănești" 
lățoși fac o pază sigură Pînă acunci, aviz amatorilor: nu mal 
căleați iarba, nu mai pătrundeți abuziv într-o proprietate privată! 
(I.M.)

«••••• «-•••••••••<>• ./««••••••••••••a
ASOCIAȚIILE DE LOCATARI ȘI NU NUMAT...

In ziarul nostru din 22 aprilie 
începusem o acțiune — să-i 

ni — de inventariere a pro- 
tnemelor cu care se confruntă 

asociațiile de locatari. In ideca 
de a vedea dacă sint sprijinite, 
cine o face și cum, eventuale 
idei și inițiative. Prima incur
siune a fost făcută în Vulcan, 
concluziile ei apărînd in ziarul 

din 29 aprilie. Urmează orașul 
. Lupeni.

5 mai, dimineața. O zi însorită 
dc primăvară. Prima asociație 
de locatari, care ami-a ieșit in 
cale" a fost cea cu rir. 6, Braia II.

Di. administrator Victor Șan- 
dru s-a declărat bucuros de (așa) 
oaspeți. Mi-a declarat că prin

cipala problemă cu care se con
fruntă este neplata gratuităților 

acordate dc agenții economici 
(IPEGH, exploatările miniere 
Lupeni, Bărbăteni, Uricani, ș.a.) 
angajaților lor, rccte asociațiilor 
dc locatari de care aparțin, fapt 
ce duce la extinderea blocajului 
financiar deja existent — iată, 
numai după cîtcva luni de la 
anularea datoriilor promovată dc 
executiv. Domnul Șandru nu a 
scăpat prilejul de a enumera și 
alte deficiențe legate dc viața și 
aspectul general al orașului, pe 
care le-am notat, acestea consti- 
ț^pdu-sc în întrebări pe adresa 

l Tyț^de la gazda mea

a? « rămas k n.ar 
mi :‘tT‘ . vorbă

Gheorgbe 
pV1 care '
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in 
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general. Lipsa semnelor pcntîu 
devierea circulației mașinilor 
grele pe drumul de centură 6e 
va rezolva. Împreună cu poliția, 
au fost stabilite locurile de am
plasare și vor fi instalate in 
cursul lunii mai. In piața agro- 
alimcntară se va construi un 
punct de alimentare cu apă po
tabilă, solid, rezistent, ceva in 
genul celui din gara Petroșani. 
Amenajarea — din punct de ve
dere igicnico-sanitar — a boxelor 
pentru desfacerea cărnii și a 
brlnzeturilor, se amină pînă la 
găsirea unor fonduri sau... spon
sori. Drumurile sînt ca peste toț 
în Valea Jiului. Cu un buget al 
administrației locale de numai 

20 milioane lei, nu se poate face 
mare lucru. Legea taxelor și a 
impozitelor nu a fost promulgată. 
In lipsa acesteia, autonomia lo
cală e vorbă în vînt.

Dl. I’ăcuraru, directorul RAGCL 
Lupeni, fiind și dumnealui de 
față, a venit cu unele comple
tări. Zece apartamente cu două 
și trei camere, din blocul 21, vor 
fi reparate și date în folosință. 
Se află în lucru blocurile F3 și 
JI3 care 
structor 
toamnă.
noi apartamente. Se voi- efectua 
rc*tei.i . reparații la toate punc
tele termice. Dl. director recu- 

dc ’n 1 sluj, probleme cu flpa
Xunlp.n ''discuției 4 

' a.. i nm Pu^tc înVruci a b-c-

BC8 \ ivă 1 kstep1.'"
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ceperca ședinței. Discuțiile au 
avut caracterul unui duel verbal, 
purtat în limite decente, in care 
reprezentanții asociațiilor de lo

catari au pus întrebări concrete, 
la care s-a încercat, din partea 
celor vizați, acordarea de răs
punsuri, măi mult sau mai pu
țin la fel. Din motive de spațiu, 
voi puncta principalele chestiuni 
puse in discuție, răspunsurile și 
propuneri de rezolvare a unora 
dintre ele. Numărul unu pe lis-

vor fi preluate de con- 
— se estimează — în 
Asta însemnînd 48 de

tcle tuturor asociațiilor repre
zintă, așa cum aminteam mai 
devreme, blocajul financiar. Ex
ploatările miniere și alți 
economici 
acoperirea 
pe un an 
RAGCL-ul 
lioane Ici, 
neîncasatc.
aplicat dc
!Ua«.

După o 
contradictorii s-a 

-u Si cp prezent.'

agcnțl 
nu au mal asigurat 
gratuităților de aproa- 
De cealaltă parte, 

arc dc încasat G0 ml- 
aclivități efectuate și 
Cu un 
reprezentanții 

'"'runâi 
hotiii.

, ’ prezentarea 
radiantă

amcndanient,
asocia-

15, 5 
sistat 
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de consumatori, urmînd ca 
și Regia' să-și revendice calculele. 
Pentru a înlătura alte discuții pe 
această temă, pentru viitor, u- 
nelc asociații mai „dotate** fi
nanciar și-au propus să instaleze 
în regie proprie aparate de mă
sură (Gigacalorimetre) în punctele 
termice care-i deservesc. Răml- 
nînd „pe problemă" asociațiile 
remarcă faptul că agentul termic 
primit de la Uzina Paroșeni nu 
este distribuit uniform. Cei 
la tcrmoficare motivează 
faptul că multe țevi de apă cal
dă și..căldură zac in apa 
a coloanelor menajere sparte.
Unele conducte extrateran» au 

fost izolate cu iată minerală și 
carton bituminat dar în scurt 
timp, „îmbrăcămintea" le-a fost 

furată pentru constr icția ți re
parația cotețelor. Despre izolația 
dc pe blocuri (terase) s a spus 
că, dispunînd de numai 2 milioane 
dc Ici, se pot repara doar 6 casc 
de scări. Că antenele de pe unele 
blocuri încurcă lucrul și, în plus, 
din construcție acoperișurile nu 
au pantă de scurgere corespun
zătoare. Pentru desfundarea ca
nalizărilor, Primăria a propus ca 
asociațiile să „tocmeasoti" o echi
pă dc pensionari pe care să o 
plătească „Jumi-juma". In urma 
unei înțelegeri mai vechi, RAGCL- 
ul s-a angajat să efectueze re
parații la 4 blocuri pendinte aso
ciației nr. 18, cu supcaAni. PriiW- 
către cei ijSU, CL1 toți debitorii) 
'^/apartamentele o- upa'.v >i ne-

de 
prin

rece

locuite, eu cei despre care se 
știe că fură agent termic, ca șl 
numerele mașinilor grele parcate 
între blocuri (deranjând țocatărM 
cu zgomotul motoarelor turște), 
fn vederea adoptării unor mă

suri, împreună <u Consiliul oră
șenesc. S-a mai pus problema 
reîmprospătării cărților de Imo
bil, ca și a 11 asiei spațiilor do 
joacă. A dotării acestora cu mo
bilierul necesar, acolo tinde ele 
există. Cineva a propus desfiin
țarea RAGCL-u ui ca fiind un 
intermediar costisitor și - înlocui

rea lui cu o organizație a aso
ciațiilor de locatari, avînd per
sonalitate juna’că — idee care 
nu prea a prin*

In final, majoritatea asocia
țiilor nu promis un ajutor finan
ciar Primăriei. în interes reci

proc, cu condiția mcdferfl între 
acestea și 
vederea dezamorsării 
financiar. După cum se 
remarca, multe sînt 
oamenilor, 
măriile, în 
si ele cu o 
principale 
?i a unei 
Dormită formare, acestor fonduri. 
Deocamdată — sperăm că numai 
deocamdată — bugetul statului r 
sărac. Populația este săracă. Și 
anul acesta — nu se știe rfțjd — 
xor fi și aleger generale și Re
zidențiale. Legătură dintre af'^S^

'no. reprezint?, timpul 4 mijio.i-
• ’ ’ ■■ .,r

Pan. NICI !.»>• t,
“ a

agenții economici, în 
blocajului 

poate 
necazurile 

RAGCL-urile șl Prl- 
gcncral, se confruntă 
scrie de probleme, cele 
fiind Jipsa fondurilor 
legislații care să le
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Trebuie să existe o morală și in rindurile oamenilor de afaceri l
Comentariu al lui Stephane Gaielli, profesor 

la Universitatea din Lausanne și apărut în 
„L’Hebdo** din 31 iulie 1991 1i ' •

Liderii
Cu peste 
pa Centrală, Uniunea

întreprinzători trium- 
tot. După China, Euro- 

_ ”, ” i Sovietică,
este acum rindul Vietnamului și 
Mongoliei, care doresc să se 
înfrupte din bucuriile economiei 
de piață. Dacă nu putem decît 
să salutăm faptul că, în sfîrșit, 
aceste popoare vor putea să a- 
tingâ un nivel de trai convena
bil, procesul rămîne totuși fragil. 
Acestor țări, nu li s-a spus încă 
totul despre capitalism.

Cel mai mare pericol este 
rupțla. Lucru curios, Mao, 
rele Conducător al Chinei, 
de masele populare pentru 
clanșarea Revoluției culturale, 
redevine popular chiar In rindul 
anumitor tineri. „Eram poate mai 
săraci, spun ei. dar administrația 
era mal puțin coruptă și societa
tea mai solidară*.

încă

co
bi a- 
urit 
de-

înAcelași sunet de clopot
URSS. Dacă nimeni nu ii regretă 
pe Lenin sau Stalin, toată lumea 
recunoaște că perestroika este 
însoțită de o corupție galopantă. 
Cum să fii onest atit timp cit 
guvernul schimbă regulile jocu
lui, permițând astfel să domneas
că un „scapă cine poate“ gene
ralizat ?l Fosta nomenclatură 
nu era in nici un caz mal onestă, 
dar cel puțin Încerca să salveze 
aparențele.

In entuziasmul nostru de a ve
dea aproape jumătate din lume 
accedînd la economia de piață, 
am uitat să le spunem un lucru 
esențial: sistemul nu funcționea
ză. dacă nu este asociat cu prin
cipii solide de etică. Capitalismul, 
pentru a-1 cita de Paul Valery, nu 
este o vulpe liberă tntr-o ogradă 
liberă.

Este adevărat că am păcătuit 
atîta în trecut Incit este dificil 
astăzi să vorbești despre morală. 
Totuși, în ciuda ironiilor scepti
cilor și ipocriziilor, societatea 
noastră economică a devenit mal 
morală astăzi decît acum zece ani.

Desigur, sînt fabrici care con
tinuă să polueze, embargouri ne
respectate, operațiuni financia
re dubioase ies mereu la iveală, 
se practică In continuare bacșișu
rile. Dar toate acestea nu se mai 
fac într-o totală impunitate. Pre
siunea opiniei publice a devenit 
atît de evidentă incit, 
multe întreprinderi, un 
tament lipsit de etică a

pentru 
compor- 

. . devenit
pur șl simplu un mare risc eco
nomic. Noii Întreprinzători 
Europa de Est realizează cu greu 
că lupul cel rău capitalist 
el însuși, pe punctul de a se re-

din

este

PUBLICITATE
SOCIETATEA COMERCIALA „UNIC“ SA

cu sediul în Vulcan, b-dul Mihai Viteazul, bloc 41, telefon 
935/70674,

ORGANIZEAZĂ
licitație directă in vederea atribuirii în locație de gestiune, 
conform IIG nr. 110/1991, a unității comerciale nr. 33, 
situată în Vulcan, str. Mihai Viteazul, bloc 18.

Licitația are loc în data de 29 mai 1992. ora 11, la 
sediul societății.

Societatea muzicală 
„ACUSTIC** SRL

ANUNȚA
fanny I muzicii că Pot audia, și la Petroșani, muzică de 
ultimă oră, după următorul program 1

•— vineri și simbătă —■ metal party (heavy-mctal nu
mai pentru rock-eri !)

— duminică — discotecă (rapp, disco)
Adresa ; Magic-Club Petroșani (complexul „Minerul")- 
Programul, între orele 18,30—23,00. (2078)

ZORI NOI publicitate
Dorip «5 vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 

jurteneri 1

Apelați la serviciile de publicitate 
ZORI, NOI uvecitișie o ua.

penetrante’ prezentare Jntrațl 
af fu In«rcdero la serviciile do publici!,u e„Zorf noî°f

NU II I T A
Num»! prir»

n wZUl alaoerilor prospere!

converti. El nu înțeleg că între- I 
prinderile occidentale nu sînt in " 
totalitate lipsite de moralitate. 
Pentru mulți, liberalizarea eco-

I1 
nomică este Înainte de toate Un I 
mijloo de a se îmbogăți foarte • 
repede. Așa cum declara un ti- J 
năr întreprinzător rusî „După | 
ce voi cîștiga'2—3 milioane de, 
ruble, voi deveni un om cu prin j 
cipii*. - ■ *« ’

Eroare ! Fostele țări comuniști 
te trebuiesc convinse că reușita • 
revoluției lor va depinde și de I 
principiile etice care le vor apli- I 
ca. Este prețul plătit de liberii i 
întreprinzători de astăzi. De alt
fel, cu cît oamenii șl sistemele 
sînt mai libere, cu atît au mai 
multă nevoie de valori sigure. 
Ignorîndu-le, In aceste țări exis
tă riscul de a se arunca din nou 
în brațele unui dictator.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

14 MAI. Zi In care gîndul meu de bine se îndreaptă spre tine. 
Bogdan Popescu. „La mulți ani 1“ și cele mai sincere urări de 
sănătate, viață îndelungată și bucurie. Mariana. (2090)

CU OCAZIA împlinirii a 20 de primăveri, 
urează Rodicăi Maxim, căsnicie fericită și un 
ani I*. (2064)

verișoara Luminița 
călduros „La mulți

I Programul TV

VINZARI

comercial, contai-SOCIETATE COMERCIALA vinde spațiu 
ner, 27 mp cu dotări — încălzire, apă, electricitate, în stare bună. 
Telefon 45050 Petroșani. Str. Independenței 13, ap. 54, după ora 
16. (2059)

V1ND urgent video-player Orion, sigilat, preț 78 mii lei, com
puter cu 460 jocuri pe TV sigilat, preț 19 500 lei șl TV color cu 
garanție 1 an, preț 58 000, stare excepțională de funcționare, cu 
diagonala 68 cm. Telefon 43853, după ora 12. (1066)

V1ND Skoda MB 1000, stare bună. Uricani, telefon 142. (2083)
V1ND butelie dublă nouă, Petroșani, str. Independenței nr. 

25/12. (2067)
OCOLUL Silvic Petroșani vinde lemn de foioase, Ia drum auto, 

prețul unitar pe metrul cub variind între 3 și 4 mii lei. In funcție 
de calitate.

Înscrierile se fac zilnic. Intre orele 7 și 11, la sediul ocolului. 
(2068;

VlND Trabant 601, stare perfectă, Petrila, str. Republicii, bloc 
114, ap. 4, după ora 16. (2077)

VlND mașină 
(colonie). (2079)

Dacia 1300, Petroșani, str. Radu Șapcă nr. 50

OFERTE SERVICIU

CAUT femeie

SOCIETATEA

îngrijire copil un an. Telefon 42962. (2074)

DIVERS»

Comercială Mondo-Turism SRL, Filiala Petro
șani, prin Kate Kovacs, telefon 41915, str. General V. Milea, bloc 
21/10 (Malela, al 3-lea bloc după Comisariat), oferă bilete odihnă- 
tratament cu următoarele prețuri/persoană : 7 ZILE — Sinaia,
Hotel Internațional — 6600 lei | 13 ZILE — Govora Parc, — 9108 
lei; Herculane-Afrodita, 14 520 lei; Felix-Internațional, 25 872 lei; 
Nufărul — 20262 leii vilă — 6600 lei; Sovata — Hotel Sovata — 
9570 lei) vilă — 7854 lei; Tușnad — Olt — 8844, vilă — 6732 lei | 
V, Dornei — Căllmanl — 14 850 lei; 19 ZILE — Călimăneștl — 
Căciulata, Hotel Olt — 16 632, vilă — 11 880 lei; Geoagiu — vilă — 
8316 lei; Sanatoriul Balnear Mangalia — 10 000 lei; Olăneștl — 
Hotel Olănești — 15 642, vilă — 13 662 lei; Slănic Moldova _ ‘ 
— 33 660 lei, vilă — 21 780 lei; Stngeorz — Hebe — 15 642 leii 
ZILE : Buziaș — Timiș — 19 580 lei; Litoral — II ZILE, 
Nord — Uranusî mai — septembrie — 12 100 lei, Hotel 
mal, iunie, septembrie — 16 500 lei, iulie — august, 18 700 lei; Cap 
Aurora — Onix — mal — 8800 lei; iunie, septembrie — 11 000 lei, 
lulle-august — 15 400 lei. Mamaia — Național — mal. Iunie, sep
tembrie — 16 170 lei; Iulie, august — 17 270 lei; 16 ZILE : Soci — 
Iunie, Iulie, 33 300 lei; Yalta — Iunie — 35 050 lei.

— Perla
21

Eforie 
Venus l

ICPMC Petroșani din str. Mihai Viteazul nr. 3, scoate la lici
tație publică mașini

I •-’*
î’IERDUt

electrostatice de copiat tip „MEC — I M“.
Plr-r./'* n° *nai 1992- ora 8. ,a Sediul ■ERDeri de

11 dec>arPnu"U'XC2)T^°r

cOMEMOR4Re

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
II 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

7,00 Tele-matinal.
10,00............ ‘
10,20
10.30
12,10
13,00
13.30 Jazz-magazln.
14,00 Actualități.
14,20 Conviețuiri.
14,50 Preunlversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00
16.30
17,00
17,05
17,35
18,00 Tele-discul muzicii popum 

lare.
Virstele peliculei. 
Studioul economic. 
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Film serial. Dallas. Ep. 127. 
In fața națiunii. 
Reflecții rutiere.
Vedete In recital. Viktor 

Lazlo. ,
22.45 In obiectiv: Silviu Brucan. 
23,15 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.45 Stadion.

0,10 Revista presei.

Actualități. 
Calendarul zilei. 
Super Channel. 
Ora de muzică. 
Oameni de lingă noi.

Muzică pentru toți.
Forum.
Actualități.
Repere moldave. 
Drumuri în memorie.

i

18,20 
19,C0 
19,30 
20,00 
20,35
20.45
21.45
22,10
22,25

HOROSCOP
1

TAUR
(21 aprilie — 20 ■ai)

Refacere, „cu încetinitorul’*, 
după o aventură care tinde să 
se reediteze.

GEMENI
(21 mai — 21 Iunie)

Remușcâri tardive vă strică o 
zi care promitea...

RAO
(22 iunie — 22 Iulie)

Mergeți pe ideea că scopul 
scuză mijloacele I

LtU 
(23 iulie — 22 august)

Deși v-ați dorit o „ieșire", a- 
numite puteri vă lasă, exact la 
„momentul cu pricina".

FECIOARA 
(23 august — 22 septembrie)

Spiritul critic exacerbat și 
pucăturile egoiste vă descalifică.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

I
I
I

J
I
I
I
I
I
I

j *•>

- *• <0

Cade ultimul bastion al „in
coruptibililor", cu largul dv. 
concurs.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Deși înregistrați un recul în 
plan profesional, motivele pen
tru optimism rămîn.

(22
SĂGETĂTOR 

noiembrie — 20 decembrie)

Ca să vedeți mai bine, Închi
deți un ochi.

CAPRICORN
(21 decembrie — IV Ianuarie)

Relnnodați firul unei idile șl 
mergeți mult mai departe...

VĂRSĂTOR
ta

flibe.

CU ADfNc
• r

■narile) '

Cu’ £îPZhot,vulPurt'cularâ.

n "PKII»)
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