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MOBILIZARE GENERALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Președintele Republicii Moldova, dl. 

Mircea Snegur, a decretat duminică noap
tea, mobilizare generală. Sînt mobilizați 
toți bărbații Intre vlrsta de 18 șl 45 de 
ani. Măsura extremă, adoptată de pre
ședintele Republicii Moldova, se datorează 
intervenției armatei a 14 a sovietice, a- 
flată acum sub Jurisdicția Federației Ru
se, în evenimentele generate de acțiunea 
separatiștilor transnistreni. In ultimele 
«ăptămini, după cum transmite agenția

Moldova Press, acțiunile armate ale sepa
ratiștilor au cunoscut o amplificare fără pre
cedent, ca urmare a sprijinului direct acor
dat de armata a 14-a staționată pe teritoriul 
Moldovei, în zona clin stingă Nistrului. 
Toate încercările Republicii Moldova, stat 
independent și suveran, membru al Orgi- 
nizației Națiunilor Unite, de a opri esca
ladarea conflictului armat, au rămas fără 
răspuns, atît din partea conducerii Fede

rației Ruse, cit și din partea SUA și chiar 
a organizației mondiale. Cu o zi înainte 
de decretarea mobilizării generale, pre
ședintele Moldovei a adresat noi telegra
me președintelui Boris Elțin și președin
telui George Bush, precum și secretarului 
general al ONU, Buthros Ghali, clar toate 
acestea nu 'ati primit pină- la ora actuală, 
nici un fel de răspuns. In urma recurgerii 
la soluția extremă, Parlamentul Republi

cii Moldova a luat decizia de a sesiza In 
mod oficial Consiliul de Securitate al 
ONU. al cărui membru permanent este și 
Federația Rusă, cea sub jurisdicția căi > a 
se află armata a 14-a sovietică, aflată 
acum în postura de agresor direct asupra 
Moldovei. Nu se știe ce evoluție va avea 
situația din Moldova, dar noi nu trebuie să 
uităm nici o clipă că frații noștri sînt 
în mare pericol. (G.C.)

Grevă de antrenament
Sc apropie, totuși, cu pași re- 

peza, ziua fasta sau nefasta (vom 
veuea după) a alegerilor și, în- 
tr-b campanie de preauiire care 
rtsca sa intre in criză de timp, 
tui moțiunile politice iși încep 
antrenamentele. Așa a fost bu- 
nauara recenta acțiune salaria
ta de ia Televiziunea noaslra 
libera, acțiune pe care nu o pot 
Bițelege dccit ca o „grevă de an
trenament", deși pe nucul ecran 
ne-a lost prez.nlata sub aita de
numire. in această campanie pre
gătitoare sini prinse de iureșul 
yiețn formațiunile de toate cu
lc ue politice, ca și cele f3ră de 
cu.aare, și nimeni nu mă va 
lace sa cred că mișcarea sindi
cala de la Televiziune este in 
afara oricărui joc politic, astfel 
incit am dreptul sâ o clasez a- 
co o unde cred de cuviința ca i 
ertc locul. Ca „greva de antre
nament", s-a dorit un test poli
tic, de rezistență și credibilita
te. avlnd pesemene și alte o- 
bi' tive secundare cum ar fi, de 
pil la. încercarea răbdării publi
cului telespectator Noi am tre
cut cu b;ne testul, deci am a- 
vt răbdarea necesară (o avem

mai anima ă. Sau cînd pe ume
rii țării, la imensele greutăți ale 
tranziției se mai adaugă o pova
ră. două. Curios este și faptul că 
organizatorii sindicali de la tele
viziune nu au insistat prea mult 
să ne explice natura conflictu
lui. justificarea acestuia fiind 
pierdută undeva între etajele 
frumoasei clădiri de prestigiu na
țional. Nu ni s-a spus nimic des
pre rezultatele acestei acțiuni sin
dicale : au cîștigat greviștii sa
larii mai mari, sau nu aveau ne
voie de așa ceva? Au cMigat 
respectul telespectatorilor, sau 
nici de așa ceva nu aveau ne
voie? Tn fond pentru 1.78 lei 
de ce să fim pretențioși ?

Practic. am dat uitării ..greva 
de antrenament" de la TU Mi-am 
reamintit de ea aflind că „ge
nul" proliferează și p'in alte 
zone sindicale, situate „în afară 
de orice interese politice/1 F, 
firesc să prolifereze. Televiziu
nea reprezintă nu numai un bun 
material național ci și tin model 
național. Un purtător dn cuvînt 
autorizat. Un hun moral. Un în
demn .. COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚIE AL VĂII JIULUI
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Oare, nu aici trebuie să cău
tăm avertismentul 0

Ion MUSTATÂ

MIERCURI, 27 MAI 1992
de mii d? ani, aici nu ne 
nimeni) si sîntem pregătiți 
pentru următoarele luni să 
portăm alte și alte ore de 
ce-e simfonică- pe care ni
mai oferi, pentru 1.78 lei. postul 
nostru național Ti

Curios este faptul că aceste 
forme noi ale .luptei sindicale" 
eare se pr?.md in afara influen
țelor poli''ce iau avînt tocmai 
cînd viaț.i politică începe să fie
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S-a intrat, așadar, în 
săpiamina a „Ncdeir vulcânene". 
Firesc, amploarea manifestai dur 
culturale care sini programate 
Și de ia care vom transmite, in 
zilele urmaioare relatări deta
liate, a cunoscut o creștere deo- 
6-. «lă.

Iim.-pind de luni, clubul sindi
cat >.ui EM Vulcan, cu 
sindicatului salariaților 
întreprinderi organizează 
de scara, spectacole de 
genuri. A avut loc un
susținut de fanfara minerilor 
.Parcul tineretului", 
dițional, concertul a 
eică de promenadă 
prelucrări de folclor 
zică clasică. Pentru
Vulcan, colectiv artistic care 
mară aproape un veac de la 
ma sa atestare documentară 
care nu a lipsit din programul 
Nedvilor vulcănene la nici una

Ultima dintre edițiile de pină acum, 
zenta in concert constituie 
act

p re- 
un 

de prestigiu artistic. pentru

a:i

sprijinul 
acestei 

seara 
diferite 
concei t 

in
Devenit tra- 
cuprins mu- 
— marșuri, 
și din 
fanfara

care nu avem dccît cuvinte 
laudă.

Din programul clubului nu

sesc serile de dans care au a- j 
cum un farmec aparte. In acest , 
timp, formațiile artistice de fol- 
c'or .‘in or. s se pregătesc pen
tru a.npla manifestare ie dumi
nică orgamzată la z?aa -ie agre
ment „Brazi".

Reținem din programul ncdeii 
și două manifestări inedite. In 
ziua de 28 mai va fi decernat 
titlul de „Cetățean dc onoare al 
orașului Vulcan" unor personali
tăți care s-au remarcat dc-a lun
gul timpului, in diverse domenii 
dc activitate. In ziua dc 29 mai 
este rfndul adolescenților care 
împlinesc vîrsta de 18 ani și ca
re s-au născut în Vulcan să tră
iască emoții deosebite. Tinerii vor 
primi titlul dc „Cetățean al ora
șului". Ambele manifestări 
organizate de Primăria din 
can și vor aven loc, într-un 
drn sărbătoresc, în sala 
a Primăriei. (Al. II)

t

i
1i

1IBCO 92

99 Zori noi“ din nou in
mai — 4 iu-
va avea loc

••• V limea afacerilor"!

„ASVIL“ SA Lupenî
Un nou contingent de șomeri

sînt 
Vul- 

ca- 
festivă

I 
I 
I
I 
I
I

In perioada 28 
nie, la București 
o nouă ediție a Tirgului Inter
național al Bunurilor de Con
sum TIRCO '92. in organizarea 
tradițională a Camerei de Co
merț și Industrie a României și 
a ROMEXPO SA. Gazdă ospi
talieră 
mitate 
plexul 
Presei 
suprafață totală de 1 
din care peste 60 la t 
vilioane, vor expune 
industriale, tehnică de calcul, și
o

va fi, din nou. In confor- 
cu aceleași tradiții, Corn- 
expozițional 
I.ibere nr. 1.

din Piața 
Aici, pe o 
100 000 mp, 
sută In pa- 

mărfuri

gamă largă de produse de

larg consum cele mai cunoscu
te firme specializate din țară și 
de peste hotare. Programul pen
tru specialiști și vizitatori este, 
zilnic, între orele 10—17.

Pentru publicul nostru cititor, 
pentru agenții economici de 
stat și particulari din Valea Jiu
lui, „Zori noi" va fi, și de
ceaslă dată, prezent, și vă va 
oferi reportaje, note, comenta
rii, interviuri, publicitate din 
lumea afacerilor interne și in
ternaționale.

a-

Tiberiu VINJAN

Secția filatură, componentă a 
Societății comerciale „Asvil" 
SA i.iipenl (fosta Viscoza) a fost 
repornitâ pe data 
1992. Anterior, timp de 4 
personalul acestei secții a 
rioscut rigorile șomajului 
ruc. Motivul este binecunoscut — 
blocajul financiar. Pornită din 
nou la drurh, de ziua păcălelilor, 
(esătoria Iși va opri activitatea 
după numai o lună și jumătate. 
Din aceiași motiv al blocajului 
financiar, resimțit acum — du
pă așa-zisa compensare a dato
riilor — parcă și mai puternic. 
.Asvil" SA are de încasat 12—15 
milioane pentru marfa livrată,

de 1 aprilie 
luni, 
cu- 
teh-

datorînd, în același timp, alte 
milioane pentru materii prime, 
energie, apă, ș.a. In aceste con
diții, administrația Societății a 
luat botărîrea de a disponibili- 
za un număr de aproximativ 300 
de angajați. Pe data de 13 mai 
(zl cu ghinion, nu 7) au 
afișate listele cu cel care
mau să fie — continulndu și ac
tivitatea — redistribuiți In alte 
secții. Măsura a creat — in mod 
firesc, am putea spune— nemul
țumiri. Un număr de angajați 
din cei afectați s-au adunat pe 
platoul întreprinderii, cerînd re
discutarea și modificarea liste-

fost
ur-

lor, fapt care s-a și întîmplat. I 
Dar. cum în astfel de cazuri e } 
imposibil a mulțumi pe toată 
lumea, contestațiile au continuat. 
S-a cerut 
rea unul 
sprijinul 
Membrii 
au ajuns 
grevă nu 
blcma,
a firmei nclăsînd loc altei

sindicatului deschide-•
conflict de muncă, în 
celor disponibilizați. 
consiliului sindicatului 
la convingerea că 
poate soluționa

situația economică

o
pro- 
firea

nlter-

Paul NICUI.ESCU

(Contiouara In pug a Z-a)
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Preselectie 1IP-1OP, MJNI-IOP
Miine are loc, la Clubul sindicatelor din I.upcni, presehcțla 

copiilor caic doresc ‘h participe la concursul Tip Top. Mini Top 
din 30 mai, cînd cîștigătorilor li se va oferi, pe lingă premii, o 
recomandare pentru „faza națională" de la TVR.

Primim de la

Asociația PRO-BASARAB A și BUCOViNÂ
Filiala asociației cilltur.de 

„Pro Basarabia și Bucovina" in
vită membrii asociației
29 mai, începînd cu ora 
o inlilnirc care va avea
sala de repetiții a corului Bise
ricii „Știutul Nicolae" din Petro-

la

șani. Sini invitați și simpatiz înții. 
Inlo mația ne ;i fo-.t comuniiatu de 
domnul profesor Vlarbmir U“ 
rcche, vicepreședinte al liliaiel. 
Cum domnul profesor brivhe 
răspunde la telefonul nr. 4.>0111, 
cei caic doresc amănunte, o pot 
face telefonindii-l. (Ioan ȘTEr AN)

cilltur.de
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„Dîinea e o fașă problemă a Jubiiea
Interviu cu dl. Mircea Dumitrescu, 

inspector in Departamentul Alimentației
— O apreciere de ansamblu a- 

supia aprovizionării cu piine in 
România cicdem că n-ar strica!

— Sigur, este una din proble
mele cele mai importante 
momentului și e mai bine 
se știe, decit să auzim fel 
fel de zvonuri. A existat o pe
rioadă in care practic România 
epuizase toată cantitatea de gîru 
ce o avea și aprovizionarea cu 
piine era într-adevăr o proble
mă. Dar pe parcurs rezerva do 
griu s-a completat din import și 
acum, practic, pînă la noua re
coltă, în România se va 
grîu și făină și piine la 
consumului.

— Despre situația din 
Jiului, cc ne puteți spune ?

— Se pot spune foarte multe 
lucruri. Fiind și împuternicitul 
statului pentru Societatea Co
mercială „Spicul" SA Petroșani, 
cunosc in amănunt situația a- 
provizionării cu piine din a- 
ceastă zonă, așa că orice afir
mație pe care o voi face va a- 
vea un fundament temeinic. Pot 
să afirm că în cadrul Departa
mentului nostru, Valea Jiului 
ocupă al doilea loc ca importan
ță in aprovizionare după Bucu
rești, ceea ce înseamnă că exis
tă un interes constant pentru 
asigurarea necesarului de pîine • 
pentru această zonă. Sînt însă 
ți unele situații în care această 
aprovizonare se realizează mal 
greu, tocmai din simplul motiv 
că Valea Jiului nu produce nici 
măcar o tonă de griu, totul a- 
ducindu-se din alte părți, ceea 
ce implică și diferențierea cali
tativă a unor soiuri de grîu. Dar 
vreau să vă spun, în cunoștință 
de cauză, că în municipiul dum
neavoastră, calitatea pîinii nu 
este mai proastă decît în alte

ale 
să 
de

găsi și 
nivelul

Valea

zone ale țării, inclusiv în Bucu
rești. Vorbim despre piinea tra
diționala și nu despre categoria 
specialităților, la care în alte zo
ne ale țării gama sortimentală 
este mult mai marc. Același lu
cru pot să-l spun și despre a- 
provizionarea cu piine a Văii Jiu
lui, situație care este mai bună 
decît în alte orașe. Așa că zvo
nurile sau afirmațiile unora sau 
altora nu sînt adevărate, pîinea 
constituind o falsă problemă 
pentru municipiul Petroșani. Așa 
cum se observă și este la înde- 
rr>!na oricui să observe, în ulti
mul an, nu au fost probleme cu 
aprovizionarea cu pîine, efortu
rile conducerii societății „Spicul" 
și Departamentului alimentației 
dînd roade. Spre exemplu, în 
ultima lună conducerea socie
tății „Spicul" a achiziționat dîn 
Turcia trei cuptoare de panifi
cație cu nîște caracteristici teh
nice deosebite și la prețuri ex
trem de avantajoase. Este o a- 
chiziție unică în țară, conduce
rea societății „Spicul" optînd, 
din mal multe variante, pentru 
cea mai ieftină și mai eficientă. 
Urmează, așa cum se cunoaște, 
ca luna următoare aceste cuptoa
re să intre în producție și cu 
acestea, problema capacității de 
producție a pîinii în Valea Jiu
lui nu se mai pune de nici un 
fel. Totodată, prin punerea în 
funcțiune a noilor capacități, se 
creează și posibilitatea sporirii 
cantității dc specialități ce vor fi 
scoase pe piață și astfel muni- 
cioiul Petroșani își va rezolva 
definitiv problema aprovizionării 
cu piine. Cît despre grîu și făină 
împreună vom rezolva toate as
pectele.

Gheorghe CIIIRVASA

Strict autentic. Miercuri, 20 mjii. Cimpa. Zi 
de... „meci". Pe lingă cele televizate a existat și 
un altfel de meci, local. O bătaie in toată regu
la. Protagoniști, un ■ individ poreclit „I1ARAC" 
și Pavcl Trăilă. Amîndoi beți — morți. Mai 
intîr, discuții contradictorii. După care, T.P. scoate 
un briceag și dă cu lama în obrazul lui „Ha- 
rac“. Cel lovit, iși plătește pe loc „Ilaraciul". de
zarmează agresorul (pînă cu un minut înainte 
tovarăș dc beție), și pune mina pe briceag. 
Ploaie de lovituri... tăioase. Scena : strada marc 
a Cimpei. Un telefon — adică o alarmare a Po
liției — și prezența invdiatțLla 
subofițerului Marian Bălașa^u 
tinderea conflictului. „Salvarea" 
s-a putut. Totul pentru a calma 
un pahar dc vin... devin 
„salvare" cei doi „cocoși"

fața locului a 
împiedicat ex- 
adusă de unde 
bețivi care, la 

agresivi. Cu aceeași

Biserica
Evanghelică

100 de ani
Duminica trecută, clopotul bi

sericii evanghelice clin Petroșani 
a răsunat prelung. Și cei care 
au trecut pragul bisericii au 
fost mai numeroși ca orieînd. 
Au fost prezenți nu doar enori
așii bisericii gazdă, ci și credin
cioși aparținind altor confesiuni. 
Au venit să participe la un eve
niment aparte: aniversarea cen
tenarului Bisericii Evanghelice.

Solemnitatea jubiliară a debu
tat cu un concert de orgă, con- 
stind dintr-un potpuriu din o- 
pera compozitorului J.S. Bach. 
Interpret, un tînăr talentat — 
Cătălin Crețu.

Te Deum-ul jubiliar a fost o- 
ficiat de episcopul bisericii e- 
vanghelice din Sibiu, dl. Klein 
Christof Mihail și decanul e- 
vanghelic Fr. Feder. La solem
nitatea aniversară au participat 
d-na consul Gudrun Finger și dl. 
prof. dr. Paul Erhard Philippi, 
președintele Frontului Democra
tic German din România.

După slujba solemnă a 
loc un eveniment mai rar 
timii ani : oficierea unui 
în ritul evanghelic al micuțului 
Krautner Andreas Michael, fiul 
lui Daniel și Rozalia Krautner, 
tatăl un tînăr lăcătuș de mină 
la EM Pptrila, iar mama labo
rantă.

O slujbă religioasă a fost ofi
ciată duminică dc dl. episcop 
Ch. M. Klein șî la biserica 
vanghelică 
cest prilej 
la Lupeni 
amintirea 
germani deportați în URSS în 
anul 1945. (I.D.)
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din Lupeni. Cu 
a fost inaugurată 
o placă memorială 
victimelor etnicilor

foidal, divizia c
• Se apropie... bilanțul. SUCPI 

Craiova, echipa ce a cedat „mi
nerilor" din Mătăsari cu 0—10,
nu s-a prezentat la Uricani. • 
Minerul Vulcan a jucat partida 
din deplasare cu 8 jucători 
rezervă. Vin meciurile grele. 
AS Paroșcni s-a dezlănțuit 
fața... „Autobuzului". ■ La 
verin, Parîngul a făcut cel 
slab joc din acest campionat.
Minerul Lupeni a adus două 
puncte mari din deplasare. • Sim- 
bătă 30 mai, se intră direct în an
ticamera diviziei B. ■ Diviziona
rele noastre au în echipele Mine
rul Mătăsari și Constructorul Cra
iova două „periculoase" preten
dente la locurile 1—4. • Dcrby-ul 
derby-urilor: Minerul Vulcan — 
Minerul Uricani.

de

în 
Se- 
mai

Găman iar oaspeții 
mai mulți jucători ___ .,
tind in primul rînd accidentări
le și cartonașele, care pot decide 
finalul unui maraton început de... 
Cătuți. Și, totuși, jocul n-a 
ușor, Filipovici (pentru care 
bucurăm că a revenit 
Repede și ceilalți au lăsat 
bună impresie luptînd- cu 
adversar rutinat, a cărui 
(acasă) nu poate fi oprită. După 
cele două goluri de la pauză, oas
peții au jucat în repriza a doua 
aproape de la egal la egal cu 
partenerul, punctînd în min. 60 
prin Barbu, după o cursă, Fili
povici și. In final gazdele au 
mai înscris, în min. 80, obținînd 
o victorie de drept.

au prezentat 
tineri, evl-

fost 
ne 

în teren), 
o 

un 
forță

I
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4 URICANI. MINERUL URI- 
CANI — SUCPI CRAIOVA 3—0 
(neprezentare). Băieții au urmă
rit partida AS Paroșcni — Auto
buzul Craiova.

<i

au ajuns la spi’al.
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Unul la Spitalul din Petrila și celălalt la Pei I 
troșani (nu de alta, dar cine știe ce ar mai fi | 
urmat...) Subofițerul a încercat să discute cu ei. • 
Era imposibil. „Muți". Iată și o opinie a unui 1 
martor ocular, care a ținut să-și păstreze anoni- : 
matul: „Frecvent avem în Cimpa astfel de eve- I 
nimente. Revoluția asta parcă i-a (scuzați-nc ’ 
expresia) tîmpit pe toți. Au uitat de lege, de * 
familii. Se „taie" ziua, în văzul tuturor. .Și se 
bea în prostie!?" Dincolo de exagerările de lim
baj, comentariul martorului este pe deplin jus
tificat. Cum reporterul a fost și el martor al 
incidentului care se putea solda cu o crimă și 
cu... niște copii orfani și, vrînd-nevrînd, a auzit 
ți alte opinii ale locuitorilor Cimpei, convergen
te cu cea menționată, ne întrebăm, firesc, ce s-a 
intimplat în mintea locuitorilor satului de s-a 
ajuns la așa ceva? (Călin IIOLBAN).

< PAROȘENI. AS PAROSENI 
— AUTOBUZUL CRAIOVA 8—0 
(3—0). Gazdele au dominat cu 
autoritate, înscriind primul gol 
în min. 2. A centrat Ciglidean și 
Crețu a punctat din apropiere. 
A urmat o bară, min. 3 și Matu- 
la, în mlD. 12, a urcat scorul la 
2—0, din centrarea aceluiași Ci
glidean. In min. 30, Dinu a în
scris sec, acțiune personală și la 
pauză scorul de 3—0 nu a mul
țumit tribunele. Imediat, la re
luare, Matula a marcat al patru
lea gol, cu un șut de la 16 m. A 
ieșit la atac Dodenciu, a centrat 
și Dinu, cu capul a plasat al 
cincilea gol în poarta adversaru
lui, min. 53. Zvanciuc, ca o zvîr- 
lugă s-a Înălțat și din „zbatere" 
a trimis cu capul mingea în gol, 
ureînd în min. 60, scorul la 6—0. 
Ispir a transformat penalty-ul, 
min. 63, 7—0 și în min. 78, Ci
glidean a pus punct „avalanșei" 
fixînd finalul: 8—0. Singura e- 
moție pentru Oprița a fost o min
ge, singura, șutată în bară.

< STOINA. PETROLUL STOI
NA — MINERUL LUPENI 
(0—2). Un cartonaș galben, 
nerul, 3 galbene și unul 
Petrolul, un joc de contre și 
durități au urmărit puținii spec
tatori prezenți la meciul de adio 
al echipei lor. Minerul a deschis 
scorul, în min. 20, prin Krautil 
din 11 m, tot el fusese faultat, 
și l-a majorat în min 40, prin 
talentatul jurilor Șerbu. șut la 
vinclu de la 20 m.

„BătrînuT* Colceag a trimis sub 
bară mingea în min. 50, 0—3. iar 
Dodu, acțiune personală, a șutat 
năpraznic, 0—4, min. 62. Gheor
ghe Marius reduce din handicap 
1—4, în min. 66, transformînd un 
penalty, ca apoi Neiconi, min. 78, 
cu un șut fără replică și Durdău 
min. 81, să încheie lista marca
torilor.

2—5 
Mi- 

roșu, 
cu

+ SEVERIN. SEVERNAV — 
PAR1NGUL PETRILA LONEA 
2—0 (1—0). Gazdele și-au impus 
punctul de vedere pe fondul 
joc slab al partenerului și 
cîștigat pe merit, înscriind 
un gol de repriză. Cătuți 
n-a forțat, pregătind totuși 
tida de sîmbătă acasă, cînd 
structorul Craiova mai încearcă 
ultima... soluție. In șah, această 
mutare de așteptare reprezintă 
o mare strategie pentru punctele 
în coeficientul ELLO.

unui 
au 

cîte 
nici 
par-

Con-

< MATASARI. MINERUL 
MATASARI — MINERUL VUL
CAN 3—1 (2—0). Gazdele au ju
cat fără jucătorul numărul 1
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nu aiu&tițiv w * ov ■*- . 
eferă la modul fraudu-1 
ilodro n fondurilor sin- •

REZULTATE TEHNICE: Minerul Uricani — SUCPI Craiova 
3—0 (neprezentare); Minerul Mătăsari — Minerul Vulcan 3 1,
Minerul Motru — Dicrna Orșova 3—0; AS Paroșeni — Autobuzul 
Craiova 8—0; Severnav — Parîngul Petrila Lonea 2—0; Petrolul 
Stoina — Minerul Lupeni 2—5; Petrolul Țicleni • .......
Jiu 3—0; Constructorul Craiova — a stat.

CLASAMENT

— Pandurii Tg.

Un nou contingent de șomeri
native. Dacă mulți dintre cei 
afectați au înțeles acest lucru, 
nu au fost în schimb de acord 
cu criteriile după care adminis
trația a făcut „decimarea", cu 
modul cum (nu) au fost respec
tate anumite clauze din contrac
tul colectiv dc muncă. Au ur
mat acuzațiile de pactizare a 
sindicatului cu administrația. Un 
număr de 120 de angajați s-au 
retras din sindicat, continuînd 
lupta pe cont propriu, dar nu 
dezorganizat. Unul dintre liderii 
acestora este tl-na Maria Vențcl, 
chimist. Cum a ajuns dumneaei 
în această postură ? Urmare 
faptului că, deși mai avea

1 zile (!) pînâ la pensionare,
trezit pe lista celor cu preaviz.

S'Actualmente dinsa este proas
păt pensionarii. Acești o sută și 
ceva do oameni acuză, pe d< o 
parte, administrația, pc de alta, 

■Sindic .Iul. I.i'.ta lor de revendi-
c.iri cuprinde, pc lingă wn;i 
dc demisie a diicvtornhil gene
ra1. dl. D.îringă, printre altele, 
iu la.ito.iri le .i' UZații : intre 1 
eh. mliric l'l'il și I aprilii' I l'1 ’ 
— piiio.id.i di șomaj • liiiic —

a 
trei 
s-a

au fost făcute angajări. Patru 
pensionari, personal TESA, nu 
au fost afectați de măsura dc dis
ponibilizare, beneficiind dc două 
venituri (pensie plus salariu) în 
timp cc alții au rămas fără nici 
o posibilitate de subzistență. U- 
ncle clauze din contractul co
lectiv dc muncă au fost încălca
te. In acest din urmă caz, con
ducerea admite că au fost afec
tați și muncitori care aveau mal 
puțin dc trei ani pînă la pensio
nare, dar în ultimă instanță. In 
ce-i privește pc cei patru pensi
onați angajați ca personal TESA, 
contractul lor dc muncă este 
pc durată limitată. Cu începere 
dc la 1 iunie, posturile ocupate 
dc ci vor fi scoase la concurs, cu 
participarea exclusivă a celor ca
re îndeplinesc condițiile, dintre 
li.ponibilizați. Pc perioada dc 
șomaj tehnic s-au făcut angajari, 
după cum urmează : au fost r< 
primiți cci întorși djn armata, 
s-au completat locurile vacante 
la compartimentele pompieri, pa
ză și transport, plus o echipa de 
pensionari pentru repararea li
niei ferate iiz.in.de. Sindicalului 

i ■ impută in primul rind n. a 
fișarea, în termenul legal de 
tri-i zile, a eoni raci i il i'i colectiv 
dc mi ii ii- i Dl. ( < >ri i ■! M i i mit a.

de sindicat, recunoaște a- 
mcnționînd că a distri-

liderul 
ceasta, 
buit copii ale contractului șefi
lor fiecărui compartment de lu
cru. O altă acuzație ce i se a- 
ducc se r< 
los de folosire a fondurilor sin
dicatului. Drept pentru care, co- I 
misia de cenzori a Federației 1 
sindicatelor din chimie șl petro
chimie — la care sînt afiliați —■ 
va întreprinde un control. Des
pre rezultatele acestuia, cit t." 
despic hotărîrca judecătorească 
cu pr

........................................................•! 

cu privire la acțiunile rcvcndl- I 
cative ale grupului desprins din • 
sindicat, sperăm să fim și noi I 
informați, l’înă atunci, nu ne pu- I 
tem pronunța asupra veridicită- l 
ții tuturor acuzațiilor vehicula
te, atit dc o parte, cît și dc cea
laltă.

Situația economică a țarii con
tinuă sa <ie 
pc termen scurt a 
in acest domeniu, 
zero, deci modestă, 
divina realizabila, 
schimb, va crește 
și inflația. Aflat undeva la mij
loc în această ci-uație. omul dc 
rind Irăicște sub ■.nectr’’’ „sabini 
lui D.imoclcs", limbi pentru uit 
Io-' dc limitf a puri indii o in l"i' 
m ' <• rl 111■

I
I

pre< ara. Strategia 
executivului 
dc creștere 
riscă să nu 

Șomajul, în 
continuii, ca

I 
i « 
i 
î 
î■
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j
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1. Minerul Mătăsari
2. Minerul Lupeni
3. AS Paroșcni
4. Minerul Uricani
5. Minerul Vulcan
6. Constructorul Craiova
7. Minerul Motru
8. Dicrna Orșova
9. Petrolul Țicleni

10. Severnav
11. Pandurii Tg. Jiu
12. Parîngul Petrila Lonca
13. Petrolul Stoina
14. Autobuzul Craiova
15. SUCPI Craiova *)

’) Echipă penalizata cu 4 puncte.

ETAPA VIITOARE (30 mai): Pari

26 16 i 9 63—25 33
25 15 3 7 56—28 33
26 14 5 7 54—29 33
25 14 4 7 36—23 32
25 14 3 8 58—30 31
25 13 4 8 63—33 30
26 15 0 11 51—32 30
25 13 1 11 37—48 27
25 10 6 9 33—32 26
25 12 0 13 43—42 24
25 9 3 13 40—47 21
25 9 3 13 33—40 21
25 8 2 15 28—53 18
25 3 2 20 16—83 8
25 5 1 19 22—88 7

ul Petrila Lonca — Con-
Motru; Dierna 

Orșova — Minerul Mătăsari; Minerul Vulcan Minerul Uricani, 
SUCPI Craiova — Petrolul Țicleni; Pandurii Tg Jiu — Minerul 
Lupeni; Severnav — Petrolul Stoina.

structural Craiova; Autobuzul Craiova — Minerul

Republicanii
.ULIU PETROȘANI — FCM 

BRAȘOV 3—0 (neprezentare), Cu 
aceasta ultima etapă, în care oas
peții nu s-au prezentat — gurile 
rele spun că infrîngcrca era si
gili ă, deși echipa aparține echi
pei de divizia A FCM Brașov — 
elevii hii Do an, care au par
curg un traseu cil destule nican 
.Iri . aii intrai, li amin in va

canță. Ei ocupă un loc in prime
le 8 formații, din cele 16 parti
cipante și comportarea lor pe 
ansamblu a fusi meritorie. Amin
tim că toți cei af'ați în teren 
pînă acum au drept de loc și la 
anul, unde campionatul \a avea 
o altă organizare șl copiii un alt 
■■I itnl: cel di' viitori fotbadști.

iiz.in.de
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MAREA PRIVATIZARE A ÎNCEPUT!
Luni, 1 iunie 1992, începe distribuirea gratuită 

cu certificate de proprietate
a carnetelor

CETĂȚENI!
Marea privatizare a început!
— Luni, 1 iunie 1992, începe în 

întreaga țară, distribuirea gratuită a 
carnetelor cu certificate de proprie
tate.

— Au dreptul să primească gra
tuit cîte un carnet cu certificate de 
proprietate, cetățenii români cu do
miciliul stabil în România, care au 
împlinit 18 ani pînă la data de 31 
decembrie 1990.

— Moștenitorii persoanelor dece
date după data de 31 decembrie 1990, 
vor primi un carnet cu certificate de 
Proprietate.

— Costul transportului și distri

buirii carnetelor cu certificate de 
proprietate este de 100 lei, pentru 
fiecare carnet distribuit.

— Eliberarea certificatelor de pro
prietate se face numai pe bază de 
buletin de identitate, la locul de 
domiciliu stabil al solicitanților.

— Pașapoartele NU sînt valabile!
— Distribuirea se face în termen 

de 180 de zile de la data declanșării 
în țară a acțiunii.

— Persoanele care nu se prezintă 
la centrele de distribuire pentru ri
dicarea carnetelor cu certificate de 
proprietate pînă la expirarea terme
nului de 180 zile (27 noiembrie 1992), 

pierd dreptul de dobîndire a acesto
ra.

CETĂȚENI !
Deținătorii certificatelor de pi'o- 

prietate au următoarele drepturi:
— să primească dividende anuale 

care se Plătesc în condițiile și la da
tele stabilite de Fondurile Proprietă
ții Private.

— să cumpere acțiuni ale societă
ților comerciale care sînt puse în 
vînzare de Fondul Proprietății de 
Stat. într-un termen limitat, anterior 
oricăror vînzări publice de acțiuni, 
cu o reducere de 10% față de pre
țul ofertei publice, în limita valorii 
de piață a certificatelor deținute.

— să obțină din partea Fondurilor 
Proprietății Private servicii de bro- 
keraj pentru schimbarea certificate
lor dc proprietate în acțiuni, în con
dițiile de piață, la orice societate 
comercială oferită spre privatizare.

— orice alte drepturi prevăzute de 
lege pentru acționari.

— să vîndă certificatele de pro
prietate oricărei persoane fizice sau 
juridice române.

Atenție! Certificatele de proprieta
te nu pot fi vîndute persoanelor fi
zice sau juridice străine.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE 
ORGANIZARE

AII0 III 0 AIIE A străzilor pe centre de distribuire in orașele din Valea Jiului
Programul de funcționare a 

centrelor de distribuire 
H Luni |

Miercuri j de la orele 11-18 
M Joi I
IE Sîmbătă de la orele 10-17

Municipiul PETROȘANI
CENTRUL nr. 1 — BANIȚA

— la sediul primăriei
Satele :
— Bănița, Crivadia, Mcrișor, 

Peștera Bolii

CENTRUL nr. 2 — ȘCOALA 
GENERALA nr. 4, str. 1 Decem
brie 1918 (f tă Republicii) nr. 72

Străzile :
— Cireșilor, Calea Romană, 

General Vasile Milca (I’, Groza), 
■Maleia, Piscului, Tăbăcari, Că
prioarei, Cerbului. Constructorul, 
Intrarea Eroilor, Dealului, Eroi
lor, Mărășcști, M ă g u r e i, 
Poienilor, Salcîmilor 
Voievodului, A n g h e 1 Sa- 
ligny (fostă 6 Martie), Brazilor, 
11 Iunie, Institutului, C-tin Miile. 
Treptelor, Tineretului, Zorilor, 
General Dragalina (fostă Ilie 
Pintilie), 6 August, Șt. O. Iosif, 
Nicolae Bălcescu, George Coșbuc, 
Bazinului, Pomilor, Ion Creangă 
Plaiului, Ghe. Lazăr, Mesteacă
nului, Mihai Viteazul, Muncii, Slă- 
tinioara, Ștefan cel Mare, 16 Fe
bruarie, Barbu Ștcfănescu Dcla- 
vraneca, 22 Decembrie (fostă 30 
Decembrie) și Avram lancu (fos • 
la Vasile Roaită).

CENTRUL nr. 3 — CASA DE 
CULTURA — str. 1 Decembrie 
1918 (fostă Republicii) nr. 100

S’iâzile :
— 1 Decembrie 1918 (fostă Re

publicii), Aleea Florilor. 9 Mai, 
Minerului, Aicea Trandafirilor, 
Aleea Poporului, Crîngului, Car- 
pați, Liliacului, Petru Maior, Pi
nului, Parîngului, 13 Septembrie, 
Vilelor,

CENTRUL nr. 4 — RAGCL 
PETROȘANI — str. M. Emines- 
cu nr. 17

Străzile :
— Cuza Vodă, Matei Basarab, 

Buccgi, Cîrjci, Cărbunelui, Di
gului, Depoului, M. Eminescu. 
Titu Maiorescu (fostă Fr. Engels), 
Mindra, Mureșului, I.L. Caragia- 
lc, Ncdeii, Nouă, Ecaterina Var
ga, Egalității, Sirenei, Ghe, Șin- 
cai, Transilvaniei, Gării (inclusiv 
blocurile triaj), Vasile Lupu, Gri- 
vița Roșie, Radu Șapcă, Micu 
Klein, Aradului. Vlad Țcpeș, Da
cia, T. Vladimirescu, Anton Pann, 
Stadionului, Lunca, Vișinilor, E- 
năchiță Văcărcscu, Ion Budai Dc- 
leanu, Doinei, Uzinei, 1 Mai, Cloș
ca, Iloria, Dărăncști, Funicula- 
rului. Progresului, Primăverii 
Prundului, Timișoara (fostă 23 
August), Plopilor, Gclu, Morii 
Dcccbal, N. Iorga, Ghe. Barițiu, 
M. Kogălniceanu, Jiului, Pom
pierilor, Miorița, Sarmizcgetusa, 
Aurel Vlaicu, Izvorului, Oltului, 
George Enescu (fostă K. Marx), 
Boțoni, Minei, Andrei Murcșanu, 
împăratu Tralan, Glie. Doja, lo
calitatea componentă Dîlja Mare, 
V. Alecsandrl, Dilja Mică, Roșia.

CENTRUL nr. 5 — ȘCOALA 
GENERALA nr. 5 — str. Oituz 
nr. 7

Străzile:
— Oituz, Păcii, N. Titulescu 

(fostă Spitalul Nou), Rovinei, In
dependenței, Coasta, Unirii, Vi
itorului 1 Iunie.

CENTRUL nr. 6 — ȘCOALA 
GENERALA nr. 7 — str Vcnus 
nr. 5 B

Străzile :
— Aviatorilor. Saturn, Vcnus. 

Siîlâtruc, Șurianu Păunilor, Sașa, 
Șoimilor, Livczcni, Cîmpuhll, Cu 
cului, Fabricilor, Puiăcni, Surduc.

VULCAN
CENTRUL nr. 1 — ȘCOALA 

GENERALA nr. 5 VULCAN

Străzile:

— Coroești, Socăncască, Seciu- 
lui, Valea Lupșească, Valea Un
gurului, Zăvoiului, Mohora, Ale
ea Lalelelor, 1 Iunie. Plesnitoa- 
re, Preparației. V. Alccsandri, A- 
vram lancu și 16 Februarie.

CENTRUL nr. 2 — ȘCOALA 
GENERALA nr. 6 VULCAN

Străzile:
— M. Eminescu, Șt. O. Iosif, 

Traian, Perilor, Aleea Muncii, 
Romană, Gorunului, Pescarilor, 
Pandurilor. Păcii, Daciei, G. Coș
buc.

CENTRUL nr. 3 — ȘCOALA 
GENERALA nr. 4 VULCAN

Străzile, :

— N. Titulescu, Jiului, Crizan
temelor, A. Murcșanu, Barierei. 
Crîngului, Florilor, Independen
ței, 30 Decjmbne. Gh. Barițiu 
Libertății Teiulu’. ludor V'idi- 
mircscu. Aleea Trandafirilor, 
Crișan, Vînătorilor, Văcărești, U-

P E T R I L A
CENTRUL nr. 1 — CL’BUL 

'COPIILOR — PETR1LA

Străzile:

— Bicaz, Castanilor, Cărbune
lui. Cocoșului, 22 Decembrie, blo
curile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, .7, 8, 9, 10. 
11, 1 Iunie, Prevcscior Primă
verii, Prislop, Privighetorilor 
Republicii, blocurile: 60, 61, 62
Rîndunicii, Roșia, M. Sadovcanu, 
Trandafirilor Vulturului, blocu
rile : 1—8, N. Bălcescu, Cremenii, 
Digului, Florilor, Măgura 9, Mi
nei. blocurile: 22, 22A, 23, 23A 
2-1 25. 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40,
10, 11, Prundului, Al. Sahia. blo
curile: I, 2, 3, 15A, 15B, 15C, 15D,
I5E 23, 23B1, 23B2, 23133, Repu
blicii, blocurile: 31, 57, >)5, 54
53, 66, 70, 79, Cart. T. Vladiml- 
îcscu, blocurile: 36A, 36B, 36C.
36D. 3GE 3GF, 3GG, 37, 38, 39A,
391!, 85, 8G și strada P ii bigului. 

zinei, Unirii, Glie. Șincai, Primă
verii, Popa Șapcă, diverși.

CENTRUL nr. 4 — CASA ELE
VULUI VULCAN

Străzile :
— Romanilor, Bazinului, Car- 

pați. Cabanei, Crinului Fîntîne- 
lor, Minerului, Plopilor, Pinului, 
Parc Octogon, Dorobanț, Roma
nă, I. Creangă, 1 Mai, N. Bălces
cu, Morii Ecaterina Teodoroiu, 
Caraiman, Căprișoara, Decebal, 
Gării, Grivița, Mărășești, Oituz. 
Plevnei, Zorilor, Abatorului, Bu
ciumam, Crividia, Dealului, Dea
lul Babii, Dîmbovița, Izvor, Me- 
rișor. Retezat, Valea Arsului, Ro
mânească, Aleea Pajiștci, Brazi
lor, Parîngului, Platoului, Meri
lor. Căprioara, Vîlcclclor.

CENTRUL nr. 5 — ȘCOALA 
GENERALA nr. 3 PAROȘENI

Străzile:
— Jiu-Paroșcni, Lăcrămioare

lor, Liliacului, Mesteacăn ilor, 
Muntelui, Obreja, Piscului, Stra
ja, Salcîmilor, Valea Baleii.

în orașele Aninoasa și Uricani, 
Centrele de distribuire sînt am
plasate în sediile primăriilor

CENTRUL DE DISTRIBUIRE 
nr. 2 — ADMINISTRAȚIA PU
BLICA LOCALA

Străzile:
— Dacilor. Jiului, Cart. Mine

rul blocurile: 101, 102, 103, 103A, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
115 116, str. Republicii, blocurile: 
111, 112, 113, 114, Cart. 8 Martie, 
blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23. 24, 25, 26. 27 28. 
29, 30, 31. 32. 33, 35 36, 37, 38, 39, 
40. 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 49,
52. 53. 54, 55, 56, 57 58, str. Re
publicii dc la nr. 160—180.

CENTRUL DE DISTRIBUIRE 
nr. 3 — I A OCOLUI, SILVIC 
PETRI!.. A

Străzile:
— Coșbuc, Luminii, Lunca, Mes

teacănului, Picțil, Republicii de 
la nr. 1G0—210, 187—271, Tuia 
Tăii, Traian Vuia, Carpați, Cio- 
cîrlici, Cimpului, Cloșca, Crișan, 
Crinului, Dealului, Democrației, 
Dobraia ' Dobrcști, Doinei, G. 
Enescu, Iloria, A. 1,’inui, Popi, 
Predonl, Progresului, Sui mi/rge-

tusa. Scinteii, Școlii, Șurianu, 
Tineretului, Republicii, de la nr. 
242—306 287—289, str. 6 August, 
blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, str. 
Bobîlna. Dcccbal, bl. Kl, Cart. 
M. Eminescu blocurile: 02, Al, 
A2, A3, A4, str. Griviței, înfră
țirii, .Luceafărului, 1 Mai, 6 
Martie, Cart. Muncii, blocurile: 
1. 2, 3. 4 5, 6, 7, 8, B9, 10, B12,
B14, str. Republicii, blocurile: 
220, 292. 294, 296, 298, 315 317,
319, 321, str. Birăoni, Burdești. 
Colonia Cimpa, localitatea Cim- 
pa, str. Cimpa, Moșiei, Răscoala, 
Tirici, Apeductului, L. Blaga, Bu
curești, Cimitirului, I. Creangă 
B. Delavrancca, O. Goga Inde
pendenței, Ispircscu, Izvorului, 
Minerilor, Libertății, Paiului, 
Prieteniei, Stadionului, Șoimilor 
și localitatea Jicț.

L U P E N I
CENTRUL nr. 1 — CASA 

PENSIONARILOR LUPENI

Dc la intrarea în oraș pînă la 
Piața 6 August, str. Stadionului. 
Independenței, Vitos Gavrilă I. 
L. Caragialc, str. M. Sadovcanu, 
Cartierul Ștefan.

CENTRUL nr. 2 — LUPENI — 
ALEEA LILIACULUI nr. 2

Cartierul Parîngului, Bucura, 
Ghcorghe Șincai, T. Vladimires
cu dc la nr. 2—104, 1—37, Aleea 
Narciselor, Calea Brăii, Morîi 
Griviței. Straja “Mărăștl, Mără
șcști. Apeductului, Ardealului, 
Argeș, Pomilor, Eroilor, Pădura
rilor.

CENTRUL nr. 3 — GRĂDINI
ȚĂ nr. 6, str. Tineretului

Aleea Castanilor, Tineretului, 
Viitorului, 9 Mai. "

CENTRU!, nr. 4 — ASOCIA
ȚIA DE LOCATARI nr. 11 —
bloc 17 BARBATENI

Aleea Plopilor, Gorunului Vîs- 
cozci Trandafirilor, Brubăteni. 
dc la nr. 2—6, 1—13, B I P icii 
fie la nr. 1—15, 2—10.

CENTRUL nr. 5 — ASOCIAȚIA 
DE LOCATARI nr. 18, bloc 32, 
B-duf Păcii

Mierleam, Vînătorilor, Bărbă- 
teni — casc, Zănoaga. Arinilor, 
Crinilor, Orhideelor, Bărbătenl, 
de la nr. 8 la nr. 32 și B-dul ră
cii nr 17—35 și 12—22.
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PUBLICITATE
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

„REALCOM" SA PETROȘANI
str. 1 Decembrie nr. 90, 

ORGANIZEAZĂ
1 licitație pentru darea în locația gestiunii a următoarelor 

unități;
1. Unitatea nr. 302 Petroșani — laborator băuturi ră

coritoare, str. Oltului;
2. Unitatea nr. 315 Petroșani — laborator cofetărie 

patiserie — str. Lunca;

13- Unitatea nr. 310 Petrila — laborator cofetărie pa
tiserie, str. Republicii;
1. Spălătoria Petroșani — Colonie ;
5. Magazia de materiale Petroșani, str. Oltului;
6. Magazia de imprimate Petroșani, str. Republicii nr. 

90;
7. Unitatea nr. 3G5 — laborator cofetărie patiserie Pe

troșani — B-dul Victoriei;
8- Unitatea nr. 38.5 Petroșani — laborator de patiserie 

B-dul Victoriei;
9. Unitatea nr. 321 Hermes Petroșani — str. 1 De

cembrie;
10. L'nitatea 329 Cofetărie — Petrila;
11. Unitatea 311 Petroșani — Laborator preparate 

reci, str. Lunca;
Garanția de participare reprezintă 25 la sută din Pre

țul de pornire a licitației și se consemnează la CEC pe nu
mele societății.

Licitația va a\ea loc in data de 10 iunie 1992, ora 9 Ia 
sediul societății.

Relații suplimentare la telefonul 935/12172.

SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNIC" SA 
VULCAN

B-dul Mihai Viteazul, bloc II, 
SCOATE l \ V1NZARE, 

în condițiile legii nr. 58/1991, activul]
—- cofctărie-patiserle cu laborator propriu, situată în 

Vulcan, b-dul Mihai Viteazul, parter, bloc 81, cartier Mo- 
rișoara;

Licitația va avea loc in data de 29 iunie 1992, ora 10, 
la sediul societății-

Prețul de pornire a licitației este de 5 590 000 lei.
Consultarea documentației, procurarea dosarului de 

prezentare a activului și înscrierea pentru preselecția ofer- 
tanților, se face la sediul societății ,.UNIC“ SA Vulcan, 
pînâ la data de 19 iunie 1992, ora 15.

lipul de licitație utilizat: licitație deschisă cu strigare, 
laxa de participare este de 10 mii lei și se va achita 

la casieria societății.
Garanția de 10 la sută din prețul de pornire a licitației 

activului propus pentru vînzare se va depune în contul so
cietății nr. 303050701 deschis la BCR. filiala Petroșani.

Terenul ocupat de activ nu face obiectul licitației.
Relații suplimentare se pot obține la sediul societății 

sau la doamna economist Alina Cîrsloiu, telefon 935/70671.

Direcția Sanitară a 
județului Hunedoara-Deva

ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea posturilor de

— director adjunct economic
— jurisconsult

la Spitalul orășenesc Lupeni, cu respectarea prevederilor 
HGR nr. 307/1991.

Data de desfășurare a concursului este la 30 de zile 
de la apariția anunțului-

Relații suplimentare la telefon 60650 și 60651, Spitalul 
Orășenesc Lupeni, Biroul Resurse Umane.

I 
I 
I 
I 
I

Programul TV.

I 
I
•

I 
I

-MICA PUBLICITATE-
MATRIMONIALA

DOMN serios, caut doamnă în vederea căsătoriei între 38—45 r 
ani, Lupeni, str. Gh. Șincai, bloc Al, ap. 1. Intre orele 11—22. (2349)

V'INZARI CUMPĂRĂRI
CUMPĂR Propanolol, telefon 60938. Lupeni — Bran Gavril. 

Ofer recompensă. (2345)
SOCIETATEA Comercială INDCROM SRL, vinde Dacia Break, 

5000 km, ARO SCAT basculantă, 4000 km și tractor 650, în stare 
de funcționare. Informații, telefon 44976, 43690, 41697, orele 19—21. •

VlND Dacia 1300, elemente 1310. Telefon 41599, după ora 20.
(2326) I

VlND lemn construcție cabană, Lonea, str. Șoimilor nr. 11. (23-14) |
VlND mașină de tricotat mecanică, mașină de scris electrică. I

Telefon 41424. (2347) .
DIVERSE ț

SCET ROMCET SRL Hunedoaca, livrează en gros, prin unita- a 
tea Lupeni, din str. Aleea Liliacului B2, la cele mai avantajoase 
prețuri: suc import, cafea boabe, lichior, dulciuri, țigări, conserve | 
din carne șl pește, șampoane plus sprayuri, produse clectrocasnice, I 
electrice, textile. (2264)

CAUT femeie pentru curățenie (săptămînal). Telefon 41547. !
(2351) •

PIERDERE
PIERDUT legitimație nr. 107/12 martie 1992, pe numele Mu- ,

rarek Ștefan, eliberată de Asociația foștilor deportați in străină- |
tate. O -declar nulă. (2307) ’

DECESE I

SOȚIA Iulica, copiii Nicu, Elena și Paol mulțumim tuturor 
celor care prin prezență și flori au fost alături de noi Ia încer
carea grea pricinuită de decesul scumpului nostru

VASILE MARIN
Odihncască-se în pace ! (23*11)

COLECTIVUL Direcției Personal a RĂII Petroșani este ală
turi de familia Lașcu, la marea durere pricinuită de decesul ful
gerător al fiului lor

ANDREI LAȘCU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate ! (2339)

COLEGII de la ISM Petroșani sînt alături de familia Lașcu 
în greaua suferin|ă pricinuită de pierderea unicului lor fiu 

ANDREI
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2316)

ÎNTREGUL colectiv al EM Cimpu lui Neag este sincer ală- 
tuil de buna colegă ing. Lașcu Ana la greaua încercare pricinu
ită de decesul subit și prematur al fiului 

ing. LASCU ANDREI
apreciat de întregul colectiv pentru modestie, abnegație și cole
gialitate.

Sincere condoleanțe întregii familii. (2352)

COMEMORĂRI
SORA Iuliana, fiica Viorica, nepoata Adriana și ginerele Mi

tică amintesc că se împlinesc 6 săptămînl de cînd nu mai este 
printre noi cea caic a fost o bună soră, mamă, soacră și bunică 

RAKOȚII VALERIA
Nu o vom uita niciodată. Dumnezeu să o Ierte. (2265)

AZI SE ÎMPLINESC 2 ani de cînd ne-a părăsit pentru tot
deauna cel care a fost un minunat soț și tată

HARȚAGAN VIRGIL
Lacrimile curg neîncetat pe mormlntul tău, Iubitul meu tată. 

Nu te vor uita niciodată soția Ana și fiica Cornelia.

FIICA Claudia, ginerele Bebe șl nepotul Andrei, cu veșnică 
durere, anunță Împlinirea a 3 ani de cînd a plecat dintre noi 
scumpa noastră mamă, soacră și bunică

VASli.ESCU MARIOARA (RICA)
Mormîntul tău va fi veșnic udat de lacrimile celor care te-au 

iubit. (2338)

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei
10.30 Film serial. 

Familia Polanlecki. 
Ultimul episod.

11.15 BBC.
12,05 Ora de muzică.
12.55 Vîrsta a treia.
13.25 Audio-vizual studio.
13.55 Actualități.
14.15 Civilizația montană.
14,45 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoală.
15.50 Tarafuri tradiționale româ

nești.
16,10 Arte vizuale.
16,40 Tragerea Pronoexpres.
16.50 Actualități.
16.55 15. 16, 17, 18.
17.25 In obiectiv. Adrian Seve- 

rin.
17.55 Studioul muzicii ușoare.
18.20 SIDA — un pericol igno

rat.
18.30 Studioul economic.
19,09 Desene animate.

Casa zburătoare.
19 30 Actualități.
20,00 Fotbal. Steaua — Univer

sitatea Craiova în semifi
nalele Cupei României.

21.50 F-'m serial.
Doamnele de 'la malul mă
rii. Episodul 9.

22,35 In fața națiunii.
23,06 Pro musica.
23.20 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.50 Revista presei.

HOROSCOP
GEMENI 

(21 mai — 21 iunie)
Sînteți victima unei farse de 

prost gust, concepută ca „răzbu
nare".

RAO 
(22 iunie — 22 iulie)

Nu sînteți singur(â) în cursa 
pentru cucerirea bunăvoinței u- 
nei celebrități.

LEU 
(23 iulie — 22 august) 

Subestimați, datorită superfi
cialității, valoarea „bijuteriilor" 
ce vă trde prin mină.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie) 

Fiul rătăcitor se întoarce cu o 
pradă bogată.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Scuzele sînt de prisos. Mai 
bine vegheați ca drumul să vă ■ 
fie drept 1

SCORPION
(23 octombrir — 21 noiembrie)

Rolul de intermediar fără pu
tere de decizie vă nemulțumește 
profund.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Expansivitatea dv. naturală de
pășește anumite limite, Iezind 
amorul propriu al unora.

CAPRICORN
(21 decembrie —• 19 lanoarie»

Deși vă argumentați cu patimă 
„tezele", acestea cad, datorită 
unui criteriu de selecție „alterat".

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 16 februarie) 

Eforturile dv. pentru inițierea 
Intr-un domeniu „sacru", sînt 
încununate de succes.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Din ambiție nemăsurată sacri
ficați timpul de distracție în fa
voarea unei munci înrobitoare.

BERBEC 
(21 morile — 20 aprilie) 

Așteptare tensionată a unei...
replici.

TAUR 
(21 aprilie — M mai) 

„Peștele de aur" este orbit de 
strălucirea ofertei și cade în pla
să...
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