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Examinare
Aflăm că examenul de admi

tere în .Universitatea Tehnică 
din Petroșani se va desfășura 
Ce bază de teste. Deoarece, pină 

î Începutul lunii septembrie,

cuprinde nici 20 la sută din 
domeniul economiei și serviciilor. 
Iar mulți din cei ce au pornit 
pe calea inițiativei particulare 
de mică anvergură se văd în 
fața unor dificultăți de netre
cut. Economia de piață se înfi
ripă in ritm lent. Pînă la con
stituirea structurilor ei specifi
ce mai e cale lungă de străbă
tut.

Ne macină cu tenacitate șl 
mărunt maladia consumului ne
productiv. Sintem o țară care 
produce puțin, dar ai căror ce
tățeni doresc să con
sume și consumă mai 
mult decit produc. Mergem cu 
pași mari și de bună voie pe o 
cale bătută de Polonia, prima 
țară care a inaugurat programul 
reformei economice de trecere la 
economia de piață prin terapia 
de șoc după prăbușirea siste
mului economic comunist din 
Europa. Nu este oare momentul 
să învățăm din greșeli ? Dacă 
din ale altora, cel puțin din 
le ale noastre. Se pare că 
devenit evident că se impun 
ncle corecturi cerute pentru
înfăptui cu succes un program 
viabil de reformă economică. 
Resurse umane și naturale ă- 
vem suficiente. Dar sînt Insufi
cient valorificate. In ceea ce 
privește forța de muncă ne per
mitem un lux unic in lume : nu 
se muncește în întreprinderile 
cu capital majoritar de stat de- 
decit cile 5 zile pe săptămînă. Se 
fac prognoze conform cărora, 
în curînd, în România, șase mi
lioane de oameni care produo 
vor trebui să susțină 
milioane de pensionari și 
meri. Maladia consumului 
productiv 
vindecat, 
care să-i 
sura ei ?

Așadar,
Stolojan își urmărește progra
mul cu 
puși în 
conomice 
rîndu-ni-se în față speranțe 
terapia de șoc, dură, va da oa
recare roade intr-un viitor în
depărtat. Prețurile au crescut, 
din nou. In mai mică măsură 
au sporit, însă, salariile. Inde
xările prevăzute pentru protec
ția socială a celor mai defavo
rizate categorii de cetățeni sînt 
departe de a se ridica la nive
lul cerut de o viață decentă. Nu 
exista semne că ar scădea șo
majul. Dimpotrivă, numărul ce
lor rămași de izbeliște, fără un 
loc sigur de muncă este în creș
tere, de la o săptămînă la alta. 
Drama pensionarilor, care o 
viață de om au muncit în sluj
ba patriei, adueîndu și 
buția la înflorirea ei, 
dînce.ște. Speranțele celor tineri, 
de a-și făuri prin studiu un vi
itor, sînt dijmuite de realitatea 
crudă a taxelor exorbitante șl 
de neasigurarea în final, după 
absolvire, a unui loc de muncă.

Concepția economică tactică 
a creșterii economice zero nu 
pare să dea roadele scontate. 
Semnele de oprire a scăderii e- 
conomice nu se arată. Inflația 
crește de la o zi la alta. Pute
rea de cumpărare a monedei na
ționale scade. Imensa masă a 
populației țării a ajuns, după 
cum spunea un vechi proverb 
„la fundul sacului", la limita 
sărăciei, fără speranța de a 
ieși din acest impas. Este cit 
se poate de clar că reforma fe- 
senistă n-a dat, cel puțin pînă 
în prezent, rezultatele scontate. 
Marea privatizare, ca o compo
nentă esențială a promisiunilor 
de esență populistă, continuă să 
rămînă un obiectiv al unui vi
itor mai mult sau mai puțin 
îndepărtat. Mica privatizare nu

perseverență. Sintem 
fața unei operațiuni e- 
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— Budapesta I 
■ă transportul I

prin teste
cînd va fl examenul, nu 
sînt decît puțin peste 3 luni, în 
catedrele de specialitate a și 
ceput efortul de întocmire 
testelor. (T.S.)

Minerii cu... fată umană
Prin amabilitatea doamnei dr. Edelhcide Mașek, modic

mal

în-
a

Pe
diatru, aflum că un nou transport de ajutoare umanitare a sosit 
in aceste zile din Germania. Jucării și îmbrăcăminte pentru copiii 
internați în secția distrofici a Spitalului municipal, unde se află, 
de asemenea, ocrotiți și cei mici și nedoriți de părinții lor, care 
i-au abandonat în spital. Ajutorul a fost trimis din partea sindi
catelor și. administrației minelor din bazinul carbonifer Rtlhr, 
printr-o delegație ce ne vizitează. Dacă micuții aflați in secție 
ar putea vorbi, le-ar mulțumi oaspeților germani din toată inima. 
O facem Insă noi, în numele celor mici, pentru atenția pe care 
le-au acordat-o și pentru darurile primite. (Al. lIORA'ț'lU)-

Copiii
Ieri, de la ora 10, în orga

nizarea Clubului copiilor din 
Petroșani, cu sprijinul Companiei 
de pompieri din oraș, s-a des- 
tapjrat concursul aplicativ ,Co-

prietenii pompierilor
piii — prietenii pompierilor". 
Cum efortul educativ al acestor 
manifestări este deosebit de 
Important, apreciem inițiativa 
organizatorilor. (Al.H.)

«<
organizate 

în prezent, 
In concurs

„Iip-*Top, Mini-Iop
Sint In plină desfășurare concursurile cu premii 

sub genericul „Tip-Top, Mini-Top“. Au avut loc, pină 
întrecerile din cadrul etapei „pe școală". Au Intrat
copiii din orașul Petrila — gazdă și organizator, Clubul sindica
telor din Petrila — și copiii de la grădinițele și Școlile generale 
nr. 1 și 5 din Petroșani. Săptămînă viitoare vor concura elevii 
Școlii generale nr. 2 și, probabil, copiii de la Școala generală nr. 
4. In perspectivă, pină la 31 mai, vor avea loc etapele pe oraș și 
pe municipiu. Amănuntele ne-au fost furnizate de domnul prof. 
Ion Dulămiță, directorul Casei de cultură din Petroșani, organiza
torul' concursului în Petroșani și al etapelor superioare. Vom re
veni cu o analiză detaliată a manifestărilor, (loan ȘTEFAN).

Excursie
Tuturor iubitorilor de turism 

le amintim că in acest sezon es
tival, Filiala BTX Petroșani le 
«tă la dispoziție cu o variată pa
letă de oferte pentru petrecerea 
timpului liber, a concediilor și a 
Vacanțelor,

Astfel, pentru perioada Imediat 
următoare, aflăm de la sediul fi
lialei că, in perioada 21—24 mai, 
organizează o excursie pe traseul 
Petroșani — Arad ■ 
și retur. Se asigură transportul 
cu autocarul, iar prețul excursiei I 
este de numai 3 700 lei. (S.O.) ’ |

ViorcI STRAL’T

Un cîmp înflorit în adierea unei zile 
însorite de vară este un spectacol 
neuitat. Explozia de culori, risipite 
abundență pe miile de petale, fără nici 
o restricție, doar aceea a bunului gust — 
a celui mai rafinat simț, cromatic și este
tic, acela al naturii — ne fascinează, pur 
și simplu. Și, pentru ca spectacolul să fie 
complet, la această stare de euforie se 
mai adaugă imaginea mișcătoare a unor 
bijuterii ale naturii — fluturii. Aceste mici 
minuni roiesc intr-o explozie de culori, 
îmbinate armonios pe delicatele lor ari
pioare. Astfel, întregul tablou 
subiect demn de invidiat pînă 
mai mari maeștri ai penelului.

tn hoinăreala lor, fluturii 
priviri a, consumîndu-și la superlativ efe
mera lor viață. Nectarul florilor le indul-

de 
din ai 

tx> ca
9

devine un 
și de cei

ne Incintă

caște existența, iar libertatea c unica 
stare pe care o cunosc, in trecerea lor 
prin această lume.

Părăsind timpul înflorit, regăsindu-ne 
in planul vieții sociale, tntilnim o altă 
stare, contrară celei descrise pînă acum 
care ne domină cu frămintărl, griji si 
nevoi. Și, peste toate accst<’a, ne macini 
ambiții mărunta și meschine. Peisajul po
litic aitual este mult mai colorat dorit un 
cîmp înflorit, dar seamănă cu cel 
Uzat de penelul celui mai 
al kltsch-ului.

Din întreg spectacolul 
pe care îl oferă fluturii, 
asemănător e efemerul.

virtuos
imorta- 

maestru

din celnaturii,
singurul lucru

Sorin Ol'llEA
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GEORGE TOPARCEANU

(In memoria „Poetului Rap
sodiilor" de la a cărui trecere în 
neființă s-au împlinit 55 de ani).

_ oii mei sunt doi cocoși 
Ca ofițerii la paradă.

Doi cavaleri aristroorați. 
Dintr-o privire ofensați 
încep duelul fără spadă. 
Au martori puii speriați.
Teren — o parte din ogradă, 

Dor n-au motiv de sfadă. 
Căci nu se știe-a cui e vina ! 
Misteru-nvăluie pricina 
Deci : căutați găina...

Din amindouâ părțile, 
Se-ncep ostilitățile.
Ei stau o clipă față-n față 
Cu ciocurile la pămint, 
Apoi de-o-dată-și iau avînt 
Și lupta-ncepe săltăreață :

Sar deodată, dau cu ciocul. 
Cind alături. Schimbă locul 
Bat din aripi, dau din ghiare. 
Unul cade, altul sare... 
Iar s-atacă, iar se pișcă...

Dar deodată nu mai mișcă. . 
Fată-n față, multă vreme. 
Stau ața ca douii gheme 
Neclintite ți sburlite,

. cind, pe nesimțite, 
e .ul părăsește sfada, 
Intorcîndu-sc cu coada . 
Atunci ieși de sub șopron 
1 • filosof — clapon,

Urît
Și-atita de bătrin incit 
A dat in mintea puilor..
El s-a oprit în fața lor 

Cotcodăcind sonor :
— Eu desaprob acest conflict.
£ o rușine, un delict 
Nedemn de vremi civilizate 
Dar așteptăm un viitor 
Gind, mîndri de chemarea lor, 
Cocopi nu se vor mai bate... 
Voi vă certați pentr-o găina, 
Dar nu vedeți 7 E curtea plină 1 
R- treceți gardul la vecini 
Că ți p-acolo sunt găini...
De ce vă puneți gheara-n git ? 
Să lase unul, cit de cît, 
Să dea ți celălalt ceva — 
Eu, < it de cît, socot c-o da !

cu ■ ■■ înlocuitori
In conformitate cu noile prevederi postrevoluționare, dacă e 

vineri, c deja weck-end. Posibilitățile de rccrccrc în aceste două 
zile (și ceva, poate chiar trei) au crescut, grație nici bugetului 
familial — în continuă „intrare la apă“ — nici ofertelor de excursii 
pe diferite meridiane și paralele ale multitudinii de „touring — 
company" existente, ci... naturii. Peisajelor helvete, cazinourilor 
americane, castelelor din Spania, monumentelor istorice din Ce
tatea luminilor, a celor italiene ori elene, li se opune, în înflori- 
toarca noastră perioadă de tranziție, ieșirea la „iarba verde de 
acasă", cu elenele noastre .și nelipsitul, tradiționalul, patrioticul 
salam de V.J. (ase citi „vîj", pentru că bate vintul în buzunare după 
ce-1 cumperi). Nu ne mai gindim la Litoralul nostru decit, even
tual, cu nostalgie. In fond, același soare te bronzează la Miami, 
pe Coasta de Azur, la Cap Aurora, sau... pe Valea Morii. Așa că, 
sa nu ne facem griji în privința asta. Așteptăm doar creșterea 
temperaturii (nu a celei politice) cu vreo 10—15 grade pentru a 
ne putea îmbrăca în costumele de plajă și a ne întinde pe iarbă 
(nu pe nisipul încins, care și așa intră sîcîitor prin toate orificiile), 
consolin lu-ne cu dictonul „Dacă nu vine Mahomcd la munte, sine 
muntele la Mahomcd". Sau, mă rog, înlocuitorii. (P.N.)

ULTRA-POLIGAMJE
Italianul Giovani Villota a fost 

condamnat la 34 de ani închi
soare intrucît avea... 105 (una 
sută cinci) soții. După pronun
țarea sentinței, acest 
■ n poligamie a avut 
dorință. El roagă instanța 
nu permită vizite ale soțiilor la 
inchisoarc. 
seamnă și... 105 soacre...

CE SE MAI FURA
Pietrele din drumurile publice, 

bunăoară. Fiecare piatră costa la 
Ncw York — circa un dolar, ele 
fiind refolosite pentru construc
ții. La noi încă nu a apărut fe
nomenul pentru că drumurile 
noastre sînt „pavate'* cu gropi, 
nu cu pietre. In schimb se fură 
capacele gurilor de canalizare.

PATRONIMICE
In Suedia trăiesa 380 000 

Andersson, 
soon și 330 000 de Karlsson. Ma
joritatea lor au numele de botez 
Ian sau Arne. O adevărată pro
blemă de identificare. Și acum 
o întrebare de... 100 de puncte : 
la noi cîți Popești sau Ionești or 
fi I

CURIOZITĂȚI

Pretioasele...recorduri
f

recordman 
o singură 

să

Cum 105 solii in-

Cea mai marc perlă din lu. 
este perla I ao — Zi" care 

ărește 0,356 kilograipc, arc 
lungimea de 23.75 cm și diame
trul de 13 cm. A fost găsită în 
l'ilipine și se află actualmente, 
la o bancă din San Francisco. Este 
evaluată la 4 01)0 000 dolari.

inc

• Cel mai marc topaz, este o 
piatră descoperită în 1970 in Aus
tralia. Cîntărc.ște 34 215 carate și 
a fost excavată cu un buldozer.

• In 1964 a fost descoperit în 
Madagascar un zăcămînt de cris
tal în greutate de 200 de tone 
și Un volum de 172,89 mc.

Pe stadioane
• \ZI. Rl GBȘ. Cupa RomSniei. Deținătorii prestigiosului 
" intilnese, în ultima etapă a turneului, în Cupa Romanici pe

„U Cluj și indiferent de rezultat echipa noastră urcă în etapa 
superioară. Dai Știința se va prezenta in teren cu lecția victoriei 
ini ițatâ.

• I OI BAL div, B. Departe de casă, Jiul va încerca victoria 
pe milul Mureșului mai ales că, ceva dreptate se va face, pînă la 
urmă. Duelul pretendentelor este în culmea disputelor.

• lOI'BAL, div. C. Aici toate meciurile sînt pe muchie dc 
> uțit. Minerul Vulcan — Minerul Motru. Gazdele nu vor avea un 
joc ușor, dar nici oaspeții nu vor pleca ca de la „casă pustie". 
Minerul Lupeni — Petrolul Țiclenl. Pe ultima sută favorita din 
tur trebuie să parcurgă distanța, pînă în ultima etapă, In nu mai 
puțin de 9 puncte din cele... 10 posibile. Parîngul — Petrolul Stoina. 
Victoria este la îndcmîna echipei Iul Gătuți șl ea este așteptată 
ca ceva normal. La Orșova, Gogu Tonca șl-a luat șl colacul de 
salvare. Adică motivația cel puțin a unui meci egal. La Tg, Jiu, 
Minerul Uricanl are cea real grea misiune. Dar aceasta echipă n-a

La sfîrșit de săptămină tata-i cu Andra de mină, 
Semn că-i Wcck ciid la „Brădel“, — bere, mici — 

tacim complet !

iarbă verde

de
384 000 de Johan-

încurcate la
U) 
s 

JD
CD

P5
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ORIZONTAL: 1. Zi de vară; 2. Zi de 
1 liră (mase.) — Ager fără arginti; 3. Literă 
elină — Sodiu — Domnișoară; 4. Se a- 
nmcă în valuri — Cai; 5. Pronume — Pus 
la chei; G. Talmeș-balmeș — Două în es
tuar!; 7. Repere — Arbust; 8. Talaz; 9. 
Focuri cu vară vi'șn.că — Nichel; 10. Semn 
,1c viață lunga.

VERTICAL: I. Inima lui iunie —
i eleviziunc; 2. Și \ara mi i buna e una 

i a astea; 3. Nes — O notă muzicală și 
oglinda ci — Șmecheraș; 4. Din creația 
lui Marin Sorcscu — Bună-i, doamne pe 
căldură; 5. Accesoriu vestimentar — A- 
vion; G. Uiel — Două surori cît un conti
nent; 7. Locotenent major (mii.) 
meni dramatic • -----
vîon încă o 
I .oc penii n 
— Clocirlic

) — Docu-
— Sete la mijloci; 8. A- 

dată _ și avion pe scurt; 9. 
o berc rece. 10^ Timmil v ii

Ilorațiu AI.EXAN1)RES< U

Di/legarea careului apărut în num.irul 
trecut Orizontal: Calificare — Ela — Epi
tet — Rivalități — CMA — T — Acum —

— Ici — ASO — T.N.T. — I — Sta] 
Atestat — '['o — Ta — Talie — G —
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LA cei 53 de ani, lui Csiszer Alexandru, Ii dorește fericire și 
/•' mulți ani“, Lenuța și Avrămuț. (2153).

DRAGII noștri Marcela și Ovidiu, acum cînd trăiți cel mai 
frumos eveniment din viața voastră, familia Lupa vă urează fe
ricire și casă de piatră. (2141)

ACUM, la Împlinirea a 28 de primăveri, dragă Lenuța Fan- 
doiea, soțul iți urează multă sănătate, fericire și un călduros „La 
mulți ani l“. (2060)

CU OCAZIA zilei de naștere, dragă Roiban Reghina. îți do
rim multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Soțul Eugen 
și copiii Andra. Râul, Claudiu. (2137)

CU OCAZIA împlinirii a 16 primăveri, părinții și frații ti 
doresc Gabrielei Szabo, din suflet, sănătate, fericire și un călduros 
, La mulți ani l“. (2133)

VlNZARI CUMPĂRĂRI
VIND casă cu teren arabil și finaț, in comuna Bănița, sat 

Botani nr. 7, telefon 90/535188 — București — familia Boată. 
(2114)

VIND video — player „Samsung" cu 32 casete. Telefon 60907, 
str. Tudor Vladimirescu, bl. 2/26, Lupeni. (2116)

VIND sufragerie curbată, din panel cu furnir de nuc. Tele
fon 43852. (2108)

VIND motocicletă „IJ — Jupiter 4“, stare tehnică perfectă șl 
piese schimb motor Jupiter 3 și 4. Relații : Amarandel Nelu, 
Vulcan. Republicii D 9/55. Telefon 70370. (2123)

VIND un țap, 7 capre și iezi. Dărăneștl nr. 41. (2146)
CUMPĂR vioară de marcă, eventual și copii. Telefon 60282. |

(2087) ,
ÎNCHIRIEZ camion auto 8 tone, pentru transport mărfuri. Pe- I 

troșani. Republicii 74/3/81 (fostă Expo-mobila). (2065) i
DIVERSE •

SOCIETATEA comercială DADIEX Obîrșia Lotrului vă oferă | 

făină furajeră și tărîțe grîu, la prețuri avantajoase. (2127) .
SOCIETATEA comercială „SCAT“ SA Petroșani, Școala de I 

șoferi amatori, str. Eminescu nr. 15, anunță Începerea unui nou | 
curs de școlarizare, în vederea obținerii permisului de conducere ț 
categoria B, care cuprinde : 30 ore practică auto, 20 ore legislație . 
rutieră, 15 ore cunoașterea automobilului, taxa de școlarizare 9000 1
lei plus benzina. 1

Ultima zi de înscriere, 25 mai 1992. j

DECESE a

COLECTIVUL clasei a XH-a A și doamna dirigintă sînt ală
turi de Kiss Erika, în greaua incercare pricinuită de moartea 
fiului său

KISS CSABA
Sincere condoleanțe ! (2126)

COLEGII de la Facultatea mașini — seral, anul I, deplîng 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun coleg și prieten 

KISS CSABA
Adio drag coleg. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2136)

PUBLICITATE ORGANIZAȚIA de sindicat ACMM Petroșani este alături 
dc familia greu încercată a celui care a fost un bun coleg și 
prieten

KISS CSABA (GYULA)
Nu te vom uita. (2139)

liceul Industrial nr. 1 Petroșani
ANGAJEAZA

— instalator sanitar și zugrav.

COLECTIVUL Șantierului Est ACMM Petroșani este ală
turi de familia Îndoliată, la pierderea celui care a fost 

KISS CSABA — GYULA
Sincere condoleanțe. (2113)

I
I
I
I
I
I
I
I
I

CADRELE din Liceul Economic își exprimă adînca durere 
la pierderea fiului

KISS CSABA
șl sînt alături de îndurerata familie.

Transmitem sincere condoleanțe. (2119)

Programul TV.
SIMBATA, 16 MAI 1992 

9,00 Bună dimineațal 
10;00 Actualități.
10.10 Club „Anda".
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Alfa și Omega.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Magazin TV.
18,00 Ittnerarii.
18.30 Mapamond.
19,00 De dragoste șl dor.
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. Twln Peaks. 

Premieră pe țară. (SUA).
22.15 Săptămîna sportivă.
22.35 Petrecere... In alb-negru șl 

color.
23.40 Actualități.
23,55 Film serial. Eu spionez. 
0,50 Rock-panorama.

DUMINICA, 17 MAI 1992
8.30 Bună dimineațal
9.30 Clovnissimo.

10.20 Film serial pentru copii. 
Operațiunea „Mozart“.

10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Cînd se aude cetera
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 Video-magazin.
18.40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. Dallas. Ep. 128. 
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. Prințul de

șertului. (Italia).
22,25 Studioul șlagărelor.
23,05 Actualități.
23.20 Duminica sportivă.
23,45 Maeștrii.

Automobil Clubul Român
federația de automobilism internațional 
ATELIERUL DE ASISTENȚA TEHNICA PETROȘANI 

ANGAJEAZA PRIN CONCURS
— 3 mecanici auto (specialitatea autoturism)
Condiții: să Posede permis de conducere; vîrsta între 

?2—35 ani.
Data concursului va fi anunțată din timp.
Relații Ia telefon 12315-

SOȚIA și fiii anunță, cu durere, încetarea din viață a scum
pului lor soț și tată

RUSU ANDREI
Nu-1 vom uita niciodată. (2150)

COMEMORĂRI

I 
I
I 
I
I

HOROSCOP

Societatea comercială 
„VINALCOOL“ 

SA Petroșani
DESCHIDE

Începind cu data de 20 mai 1992, un DEPOZIT DE LIVRA
RE BĂUTURI ALCOOLICE, în str. Oltului nr. 5 (fosta 
secție de îmbutcliere băuturi spirtoase), Petroșani- 

Livrarea en-gros, adaos comercial — 8 la sută. 
Relații la sediul societății, din Deva, sau Ia telefoa

nele 25882 și 16515.

LACRIMI și flori la împlinirea a 6 luni de la dispariția iu- < 
bltei mele I

MARIA BALȚATESCU I
Nu te voi uita niciodată. Inginer Fodor Andrei. (2081) ■

CU AD1NCA durere, amintim împlinirea a 6 luni de la dis- * 
pariția scumpei noastre mamă, soacră și bunică I

MARIA BALȚATESCU I
Nu te vom uita niciodată I Copiii, ginerele șl nepoții. (2081) >

FIICA Luminița, cu durere își aduce aminte că s-au împlinit
6 luni, de cînd dragul meu tătic- I

TERHEȘ VASILE •
m-a părăsit pentru totdeauna și a lăsat un gol imens In inima I 
mea, care nu se va umple niciodată. I

Lacrimi și flori pe tristul său mormînt. (2121) |

CU NEMĂRGINITĂ durere, soția Valerica, copiii Luminița, I 
Viorel și Sergiu amintesc că s-au Împlinit 6 luni de cînd a plecat I 
dintre noi, pentru totdeauna, scumpul nostru soț șl tată I

TERHEȘ VASILE (49 ani) |
Nu te vom uita niciodată I (2121) ■

ASTAZI la împlinirea a 6 luni de la trecerea In neființă a I 
scumpei noastre colege I

BALȚATESCU MARIA |
colectivul dispeceri șl stația lelegrizumetrică EM Vulcan Ii aduc ■
un ultim omagiu. |

Amintirea ei va rămîne veșnic In Inimile noastre. (2138)

A CI Valea Jiului S A Petroșani
angajeazA

— muncitori necalificați
■ — betoniști

Informații la sediul societății din str. Avram lăncii 
nr. 12/13 O.

ECIIIPA DE SERVICIU

Responsabil de număr : 
Dorel NEAMȚU

Corectura i 
Emilia ACHIREI ți Viorica FIRTULESCW

SOȚIA Marla, fiicele, fiul, ginerii, nora și nepoții anunță cu 
aceeași durere trecerea unui an de la despărțirea de bunul și iu
bitul lor soț, tată, socru și bunic

CRIȘAN IOAN
Nu te vom uita niciodată. (2142)

SOȚIA, fiica și fiii cu familiile amintesc celor care l-au 
cunoscut pe

GORESZ ZOLTAN
că s-au scurs 6 luni dc cînd nu mai este printre noi.

Lawinii și flori pe lristu-1 mormînt, (2145)

SOȚIA Dorina, copiii Tiberiu șl Mlrabela, cu adincă durere 
In suflet, amintesc împlinirea unui an de cînd a plecat de lingă 
noi, pe ultimul său drum, scumpul nostru soț șl tată

ȘRAGA TIBERIU 1
Mereu tc plfngcm, te simțim și-ți simțim lipsa din mijlocul nostru.

Lacrimile noastre iți vor uda veșnic mormlntul. (2102)

Cotidianul de opinie fi Informație al 
Văii Jiului „ZORI NOI* este realizat dc 

SOCIETATEA comerciala 
„ZOtll NOI“ S.A, 

înființata conform De
ciziei nr. 208/12.00 1901 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA DUJORESCU

Materialele necomandate ți ncpublicate 
nu ce restituie. Responsabilitatea morală 
și Juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse tn articole aparține, (n exclud, 
vitale, autorilor.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Acest week-end compensează 
toate suferințele din ultimul timp.

GEMENI <
(21 mai — 21 iunie)

Condiții prielnice pentru a 
consolida o prietenie veche.

RAO
(22 iunie — 22 Iulie)

Cel ce vă plînge pe urnă» 
joacă dublu.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Aventură cu happy-end, foarte 
aproape de casă.

FECIOARA
(23 august — 22 septembn

Toate gîndurile sumbre vă 
părăsesc, grație unei vizite neaș
teptate.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Astăzi sinteți ca regina într-un 
stup.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Bilanțul nesatisfăcător al ul
timei perioade de timp vă accen
tuează slăbiciunea pentru pahar.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Toate porțile vă sînt deschi
se. Alegeți-o pe cea strimtă...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Vă abandonați In voia curen
tului, deși impresia dv. e alta.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

întoarcerea la natură îmbra
că forme concrete.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Acceptați orice invitație! (Nu 
vor fi prea multe).

BERBEC - ,
(21 eaarile — 20 aprilie)

Atitudinea dv. autoritară o
puțin stînjenitoare.
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