
spectacolul folcloric
Mariana Anghel 

Elena Merișoreanu
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dimineață, la 
MILITAR de

I’-. le o mie de persoane au asistat, sîmbată 
FESTIVITATEA DEPUNERII JURAMlNTULUl 
către tinerii aflați sub arme, din garnizoanele Petroșani și Vulcan. 
Festivitatea s-a desfășurat în parcul central al orașului Petroșani 
și a marcat emoționant momentul in caic, așa cum spunea unul 
dintre vorbitori tinerii, pină mai ieri adolescenți, intra pe deplin 
in rin Iul bărbaților țării.

Ora 9. Semnalul trompeților vestește începi.lui manifestării. 
Militarii, purtînd cu mîndrie uniforma ostășească pornesc in marș 
voios din centrul orașului Petroșani spic platoul unde va avea 
loc solemnitatea. In fruntea coloanei, purtat cu nespusă mindrie, 
d. apelul țării. Sunetele marșului intonat de fanfara garnizoanei

ARMATA E CU NOI! I

...Așa 
nică la 
bit sportul. Și încă acela 
îndrăgit decît toate: ~
LUL. Măria sa, sportul 
Au fost două meciuri. Unul se
ver, de campionat, cu faulturi, 
cu... reacțiile tribunelor, și cel 
de-al doilea, o sărbătoare cu 
„bătrînii". Vă propun să vorbim 
despre ‘bâtrîni. Adică de-o parte 
Minerul Vulcan — cel de odini
oară, de cealaltă parte tot vul- 
căneni și invitații lor, Florea Voi- 
nea, Florea Dumitrache, Bujor 
Hălmăgeanu și Gigi Tătaru. 
Scor ? Parcă mai contează I Ori
cum, 6—6. In pofida kilogramelor 
adunate în anii de după.......ghe
te puse în cui“, am admirat fine- 

ă acela 
bătrîni, să și-i cum-

P.troșani Se împletesc cu aplauzele ce sînt adresate de trecătorii 
ocazionali ostașilor și cadrelor militare care prin muncă asiduă, 
ii pregătesc pentru viață, pentru apărarea la nevoie, a pâmîntu- 
ly. țării, chiar cu prețul jertfei supreme.

Ora 9,30. Trompeta intonează semnalul de atențiune. începe 
festivitatea propriu-zisă. O festivitate care are loc cu numai tizi 
ziie înainte de comemorarea zilei de naștere a Mareșalului Ion 
Antonescu, conducătorul statului român în timpurile grele afle 
războiului, la răscruce de istorie, personalitate care, în pofida 
controverselor ce s-au creat privind rolul său în istorie, reprezintă, 
fără îndoială, una dintre primele victime ale instaurării prin forță 
a comunismului în România.

După primirea raportului, în tribuna ridicată ,,ad-hoc" pc pla
toul din parcul orașului Petroșani iau loc generali și ofițeri su- 
P rmri, alte persoane oficiale. Se rostesc cuvîntări. Din alocuțiu- 
m'.i domnului colonel Dumitru Mărcii reținem că militarii din 
garnizoanele Petroșani și Vulcan au obținut numai rezultate bune 
și foarte bune, afirmîndu-sc hotărîrea de a cuceri noi lauri în 
v ito.ircle întreceri. Aprecierile celor prezenți pentru munca de
pusă de ofițeri, subofițeri și soldați sînt unanime.
triumfător cuvintele jurămîntului militar, rostite cu mîna încleș
tată pe armă, de ostași. In privirea multora dintre cei care tră
iesc această clipă unică în viața oricărui bărbat 
la părinții, frații sau 
mdic a Armatei țârii 
tivitatea Sc încheie cu 
să nu aibă nimic mai

Răsună apoi

ne referim 
prietenii celor care intră azi in marea fa- 
— lucesc lacrimi fugare. Emoționant. Fcs- 
defilarea celor care, de azi înainte au jurat 
scump pe lume docil patria și apărarea ci.
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Prin intermediul televiziunii 
Deva aflăm că președintele Par
tidului „Renașterea și Indepen
dența României", 
gusfin Scbestyen, 
cu sediul central

P 
a p

dl. avocat Au- 
partid național 

în Petroșani, 
u b 1 i c in- 
a r t i c i p a 

prezidențiale,

și-a anunțat 
tenția de 
la alegerile 
candidind pentru funcția de pre
ședinte al României. Gine știe, 
poate vom avea un președinte 
din Valea Jiului I (G.G.)

Ultimatum
In

ne-a
mod cu totul intimplător 

parvenit un document, care, 
în termeni consacrați, s-ar numi 
somație. Ea nu ne era însă des
tinată nouă, ci judecind după 
numărul de telefon în discuție 
(43420), defunctei redacții a (ne) 
periodicului năbădăios „Blitz", 
care, în afară do darul săritului 
peste cal și peste orice, era (și 
a rămas) dator vindut. Intrucît 
solidaritatea la falunent c axio
matică, „Telecom" Petroșani îi 
avertizează pc împricinați să se 
adune din cele patru violuri că 
în 5 zile li se desființează postul 
telefonic, dacă nu achită contra
valoarea facturii pc Ianuarie 1991, 
de 3982,30 lei. Să vedem cine 
plătește...

Un bilet pentru trenul care n-a pornit
leii a inccput eiibiratca certificatelor 

proprietate a căror importanța — mai ales 
cind fiecare om zice, ca semnii lui din diferiți 
timpi istorici — este ca a unor alte hîrtii frumoac 
pentru anii viitori cind se va însenina cerul 
economic. In privința acestor certificate de pro
prietate ne amintim incă foarte bine de va
riantele mult discutate acum vreo doi ani și 
nia> bine în văzul națiunii deci pc „instructi 
vele" mici ecrane. Și taman in zilele trecute dl. 
C’or lantin Cojocaru, cel care elaborase alterna
tiva „Alfa" de privatizare și trecere la economia 
de piață — celebrele t d.p. (titluri de proprietate) 
au ajuns acum c.d.p. (certificate de proprietate) 
dar nu vorbele contează — actualmente preșe 
dinte al Partidului Solidaritatea Național D< 
mocrată, se dezicea de varianta adoptată cu 
privire la privatizarea 30°/n. A declarat Că „vom 
avea o liîitie a cărei valoare depinde de deci 
zlil ■ și acțiunii unor oameni numiți de guvern.

acu m
un de acțiunile propriei.irului". Dar la noi totul 
e posibil.

Insa adevărul gol goluț este ca aceste c.d.p.- 
uri nu ne sini, intr-o perspectivă apropiata, de 
nici un folos. Și nimeni nu se hazardează sa 
pronosticheze cind se va redre i economia, 
mulți, prea mulți agenți economici, cum le spu
nem acum Întreprinderilor și uzinelor, fiind nu 
prea sus de starea falimentară. In ceața viitoru
lui de ascunsă vederii bursa valorilor despic 
care se spune ci. o să consilieze posesorii feri
ciți ai certificatelor să Ic plaseze, 
acțiuni ii i Șan colo.

Intr-aili’Var, așa inț< leg că este 
piua la realizarea ci mai este mult.

Dar și dl. Comlantin Cojocarii 
fie nemulțumii. Drot mulata societății''

int nți;i iir i

(Continuare in pag a 2-a)

Lt- ' 11 jC AII V- Vil | Li 111 CI LI 1 1 1 1 1 
țea execuțiilor. Semn că 
care nu are j - * s--: 
pere.

A urmat 
pe stadion, 
sclipitoare, 
și Achim Nica la înălțime, Dem 
Rădulescu subtil, Raluca Merișo
reanu — o profesionistă în de
venire. Aplauze, totul bine.

Duminică, ziua — corolar al 
Nedeii. La zona de agrement 
„Brazi" au urcat mii de oameni. 
Amenințarea ploii este din nou 
înfruntată. Pe scenă, concurenții 
în competiția de folclor. Evolu
ții cît mai bune. Se distinge, ca 
și în ajun, 
cultură din 
companiat 
renților, pe 
și erau vedete de primă mînă, 
inegalabilul Nicolae Furdui Ian- 
cu, atît de sincerul Achim Nica, 
Elena și Raluca Merișoreanu, tî- 
năra și valoroasa Mariana An- 
ghcl, și ceilalți. Nu a lipsit nici

orchestra Casei de 
Petroșani care a a- 

majoritatea concu- 
toți cei invitați —

prezentarea plină de vervă fă
cută de Corvin Alexe și Geo 
Negraru, nu a lipsit nici mno • 
fin al lui Dem Rădulescu. Cit 
privește concurșul propriu-zis, 
pentru interpreții, mulți dintre ei 
foarte tineri (Nedeia a devenit o 
tribună de lansare a talentelor 
autentice), numai cuvinte de 
laudă. Un plus se cuvine totuși, 
acordat ansamblurilor „Silvana" 
din Deva, „Pădureanca" din 
Brad, „Nedeia" din Novaci.

Mii de oameni. Bucurie, 
mici, și bere — nu prea multă — 
ploaia doar ne-a încercat, și to
tuși... Ce a lipsit ? Greu de de
finit. Din nefericire, nu este 
numai părerea noastră, în po- ; 
fida faptului că în acest an a 
existat un primar ales și un con
siliu local, de asemenea ales. 
In ansamblu, Nedeia organizată 
anul trecut a fost superioară^ 
Poate că pe la capitolul organi
zare... A lipsit Societatea comer
cială „Straja". Oare de ce ? Au 
lipsit nejustificat, multe societăți 
comerciale din Vulcan, I.upenl 
sau Petroșani, televiziunea și-a 
făcut datoria, a filmat și parada 
portului popular care a prece
dat manifestarea de la „Brazi", 
a „tras" cîteva cadre din con
curs, sonorizarea a fost destul 
de bună, dar... Ca o comparație 
am avut senzația că „apa a ajuns 
numai la 99 de grade", nu a 
reușit să de-a în clocot, adică 
a lipsit... o „cîtime". Fie-ne ier
tată plasticitatea expresiei. Cor
tina a căzut. Nedeia anului 1993 
este
experiență se

de acum în atenție. Din 
învață.

Horațiii ALEXANDRESCU

PALMARESUL EDIȚIEI A 
A NEDEII VULCĂNENE

A

concursul de folclor
■ ANSAMBLURI FOLCLORICE:

Locul I — Ansamblul folcloric „Silvana”, Deva; 
Locul al 11-lea — Ansamblul folcloric Novaci, Gorj;
Locul al 111-lea — Ansamblul folcloric „Pădureanca”, Brad;

■ ORCHESTRE:
Locul I — Orchestra „Parîngul”, Petroșani;
Locul al Il-lea — Orchestra „Retezatul”, Vulcan;

■ DANSURI POPULARE:
Locul al IlI-Iea — formațiile de dansuri din Deva, Brad, 
Novaci și Uricani

■ SOLIȘTI VOCALI: 
Lazăr Traian;

Dumitru Dafinescu;
Locul I 
Locul al Il-lea 
Locul al IlI-lea — Felicia Rădoi;

■ SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:
Locul I — Pcra Bulz;
Locul al Il-lea — Damian Gică ;
Locul al IlI-lea — Ghiță Ludovik, Mitică Baciu și Daniel 
Brinzea;

■ COSTUM POPULAR:
Doina Zmeu;

■ PREMIUL TINEREȚII : 
Octavian Constantin Dirvăreanti;

■ PREMIILE SPECIALE ALE JURIULUI: 
Gogolca Floarea, Uricani — raPsod popular și Aurel Alic, 
Deva — poet țăran.

SUFLETISTUL
acest a. 
odihna, 
urma

11

Ma uit la omul 
mai suflet. N-arc 
intilnil cu ani în 
nele municipiului,
acum, aici, suflet din 
Nedeii Vulcănene. Anii 
sat urme pe față, dar 
îi răminc limpede și 
O frumusețe pe care 
inimă bună 
seric 
cultura, 
un 
mii 
tru 
om

E nu- 
I.-ain 

pe sce- 
uitihicsc 
sufletul 
i-au lă- 
privirea

frumoasă, 
numai o 

o poate da. De me- 
jurlst. Om al legii, om de 

Găsești la el totdeauna
sfat, o idee. In orice proble- 
oamenii i se a hc -.rză pen- 
cti știu ca o lac in fața unui 
cu s'lflel marc. „De trei zile 

im iniiKat — inii spune Vineri
' s< ara mi avut d<- ales între per- 

fu/ie și iutei nari' in spital". Ii

Plivesc iniinile. Ușor umflate. Sa 
văd urmele acelor de la perfuzii. 
„Aveam treabă. Nu puteam să 
las Nedeia". Ghicește ca vreau 
să scrin despre el. „Să nu faci 
asta", mă roagă. Și nu o spune 
cu falsă modestie. Ci cu modes
tiei adevărata a românului. El, 
omul numai suflet, Din respect 
pi litru dorința sa, nu-i voi a- 
minli numele. Totuși am scris 
aceste rinduri pentru că este bine 
să se știe că avem aici, in Va
lea Jiului, pe nedrept ponegrit i 
de unii, oameni cu adevărata 
simțire românească. „Sufletul 
Nedeii" ajunsă la 20 de ani.
(Al 1IORATIU).

I
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rr aîă cronică" ea canalizării !
Si la 

Instalat 
ci 
i ]■ ’c R. lezatului nu putem să 
nil întrebăm pe primarul loca
lității, dl. ing. Petrii Hanciu, 
„e un a trecut iarna la Uricani, 
d ie primar ?“. Răspunsul vine, 
cu un oftat: „Extrem de greu!" 
Și irgum> nt< le inccp șă „curgă".

In cursul iernii, in 448 aparta
mente nn a fost căi ițiră de loc. 
PCs’t 
frl 
c .m 
instalații 
cei,, ce a însemnat 
Tea rețelei și avarierea, fie 
transformatoarelor, fie a conduc
telor. Efi-ctul: 2—3 zile au ră
mas ci fără curent si fără căldu
ră Calvarul ar fi ușurat dacă ar 
funcționa si la Uricani. un post 
de intervenție a! RENEL, desfi- 
in’at cu ani în urmă, ceea ce a 
făcut ca o scamă de persoane ne- 
juitorizate să intervină si. în loc 
>ă remedieze, mai mult distrug. 
Jierîclitîndu-și chiar viața.

Cauza calvarului — sub nive
lul zero Frustrarea sutelor de 
familii de elementarul confort 
al supraviețuirii — căldura în 
locuințe — are o canaă primară: 
subsoluri’e inundate la zeci de 
blocuri, ceea ce face ca rețeaua 
de termofirare să se aPe sub 
apă. în 8ccs‘e condiții remedie
rile diferitelor defecțiuni — con

Uricani primăvara s-a 
de-a binclca. Fascinați 

li minuția ei în orășelul de la 
!■ ’c R. lezatului

duete sparte, coluri, ventile sau 
vane defecte — devin imposibi
le. De aici „blocarea" surselor 
de căldură și menținerea surse
lor de infecție, a miasmelor pes
tilențiale în blocuri, imposibilita
tea deratizărilor.

Nemulțumirea locatarilor nu 
poate să nu fie in grija prima
rului. Pentru asigurarea căldll-

12’6 locatari 
Oamenii s-au 
ui putut. m?i 

e'rctrice

au suferit de 
„descurcat" 

precis cu 
improvizate, 

suprasclicita- 
a

URICANI
iii în cursul- ic nii care vine, de
mersurile au început de la cau
za primară: starea rețelei de 
termoficare și — pentru că o 
condiționează — starea subsolu
rilor. Din inițiativa Primăriei, o 
comisie de specialiști a reverifi- 
cat toate lucrările aferente și 
printre constatările obișnuite 
s-a „descoperit" un lucru de-a 
dreptul „inedit": la 8 blocuri con
structorii cuprinși in febra re
ducerii costurilor și a termene
lor de* execuție, au „uitat" 
execute racordurile apelor 
najere la canalul colector.

Aceasta e explicația subsoluri
lor inundate, a apelor revărsate 
pe străzile cartierului Bu< ura.

să
mc-

Pe la începutul lumi aprilie, 
la cantina 1ACCVJ Vukan a fost 
adus un cuptor de pune, donație 
a Partidului Social Democial Tra
dițional. „Terenul" fusese dinain
te pregătit, prin reamcnajaixa 
spațiului a trei magazii, de așa 
natura incit sa corespundă din 
toate punctele de vedere cerințe
lor unei brutalii. Proucle »e 
funcționare, începute in luna mai 
au dat satisfacție. Pentru mate
ria pruna, respectiv taina, s-a 
încheiat un contract cu o inlre-

I
I
!
I
î |
i
j

i
Fîine

„la metru"
I
I
II

prindere de morărit din Tiim- 
șoaia. Celelalte ingrediente se 
procura prin ICRA Petroșani. 
Din data de 25 a lunii a început, 
practic, producția. Franzele „Bu- 
curejti" — aceea lunga, zisa și 
„la metru" — (400 gr. — 30 iei) 
ți covrigii (50 gr. — 10 lei) coa

ie sor- 
S ar pul-a 

p. ntru 
al*.'el, C'i- 

10

stitme. deocamdată, prim 
timcnle ale brutăriei, 
spune ca e puțțn, dar, 
in eput e suficient. D< 
lectivui brutăriei format d:n 
persoane împărțite pe doua schim
buri. și-a propus diversificare i 
sortimentului: cozonaci, cornurl 
(cu dulceață, rahat), chifle, 
cantități mici, inițial, cu 
de a testa piața. Pentru că 
vorba de desfacere, pe lingă 
Irul propriu din incinta cantinei 
s< află In curs dt amenajare un 
altul, in căminul nr. 7, Ungă 
Primărie. Produsele brutăriei se 
mai găsesc ți in lanlinele mine
lor Vulcan și Paroșeni. 
informații ne au fost 
de gestionara unității, 
Cazan Veromc». (P.N.)
• "" «MMM «MM» «M^M» MMM

În 
scop 
veni 
cen-

Accste 
furnizate 
doamna

Poșta r
Grup de localaii, bloc 2 

1 lume. Petroșani; Situația 
xona pieței Dacsa este cunoscuta 
«Ic Primai ia municipiului Petro
șani, întrunit însumi dl. primar 
fcheorghe Stoicuța, caruia ii c 
veți o soluție, a (ost recent Ja 
fața locului. Totuși vă promitem 
•5-1 readucem in atenție această 
problemă, la întoarcerea 
mei sale din Franța, unde 
Că In momentul de față.

str, 
din

dom-
se a-

Â rnIO AN COCOTA. Vulcani 
efectuat demersurile necesare in

Dar necazurile provin nu 
de la blocurile farâ racor 
și de la altele, cu canalele 
bună parte colmatate, altele exe
cutate cu „capul în jos", adică 
cu înclinarea inversă, astfel că 
în loc să se scurgă în riu — di
rect, desigur fără epurare... cine 
a mai avut în vedere și așa ce
va ? — apele reziduale st.m in 
canale. în 
și băltesc

Aceasta 
constatată 
tate a lunii aprilie și raportată 
forurilor superioare, în nădejdea 
unui sprijin indispensabil pen
tru remedieri. Solicitarea primă- 

ajuns, desigur, la Prefcc- 
cu 
ți

subsoluri, se revarsă 
prin cartier.
e starea canalelor... 
încă în prima jumă-

riei a 
tură, s-a discutat inclusiv 
dl. Costel Alic, fost prefect 
actualul președinte al Consiliului 
județean. Și, desigur, la solicita
rea disperată a primarului, dl. 
ing. Petru Hanciu — lipsit de 
fonduri, dar și de alte mijloace,' 
îngrijorat de soarta încălzirii 
blocurilor în iarna viitoare — 
răspunsul a venit prompt: „în
două săptămîni se rezolvă situa
ția. să nu vă faceți griji 1".

Și oamenii au sperat. Dar au 
trecut mi două. Ci mai multe săp
tămîni. Si, deocamdată la Uri- 
câni cu atît s-a rămas: cu spe
ranțele și grijile...

loan Dl KEK

Speranța lor stă pe măsuțe 
și suporturi

mai cum- 
s-ur găsi

du
ci 

ari 
sa

c

tu- 
In- 
e i

e v a
un

I 
I 
A
»

Puțini suit aceia (.are 
păru mobilă. Nu ca nu 
— Ui magaziile se. ț:i’i de . pt-cia- 
litatc dm Livezeni se aflu 50 de 
dormitoare „Sarmis", 50, de 
lapuri și tot alitca cuiere — 
pentru ca lumea nu prea 
bani. Adică nu se încumeta
se arunce la o gainiluia, acum, 
cind chiar și cea mai ieftina cos
ta peste sula dc mii.

Domnul Constantin Gurlup, 
șeful secției respective care ține 
tot de întreprinderea tutelară din 
Deva, ri'botczaia „Sarmismob 
SA" știe că nu calitatea ti Îm
piedica sa vinda mai muitu mo
bila, < i prețurile. De la 1 mar
tie încoace da» â s-a reușit să se 
„faca vint" la zece garnituri și 
10 d„ dulapuri. In iest, pauza. 
Din cei 90 de lucratori ai sec
ției. (am bO la sula -.iau pc-aca- 
sâ in concediu. Tocmai din lip
sa comenzilor. Unu și-au făcut 
lichidarea și au plecat pe unde 
au putut, la exploatările miniere 
îndeosebi, ca timpiari de între
ținere. Partea bunu e că, deo
camdată, nimeni n-a fost pus pe

liber. Adică să întindă 
după ajutorul de șomaj.

O speranță se întrece< 
tuși. Și pentru cei c 
ca lucrează și pentru 
dm concediu. Pe u n
la forul tutelar, se negociează 
contract barosan cu nemții. Ăștia 
vor niște suporturi de umbrele 
și măsuțe, ceva mai dichisite, ca 
pentru posesorii de DM. în mai 
toate secțiile societății s-a lucrat 
tare la prototipuri, clienții ur
mează să le vadă și, daca le-o 
place, vor da mina cu românii și 
vor semna contra» tul. Atunci fc- 

pes- 
și 

peste
eu 

mai
l-ar fi cuman

ricirea va pogori peste toți: 
t" ai noștri ca Jil di lucru 
ca-și lor lua salariile, și 
nemți, deoarece mobilierul 
pric ina o să-i coste mult 
puțin docil daca 
dat la ei acasă.

«
I
I
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I 
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Redistribuire
Complexul din Coroești — Vul

can ai Cooperativei „Straja" a 
fost de curind, recompai timen- 
tat: atelierul de croitorie pentru 
femei s-a mutat in spațiul în 
care ființau reparațiile TV (lingă 
studioul foto). Atelierul de croi 
torie pentru bărbați n rămas pe 
loc, cu iliferența câ nu va mai 
beneficia ele sala de la etaj. A- 
colo, după ( ite am aflat urmea
ză sa lic dc 4.I11S un video disco- 
bar. (Gh. O.)

e d a c t i e i♦

vederea depistării autorului far
sei de prost gust, care v-a afec
tat, intr-o oarecare măsură, pres- 
tig.ul.

FETRU C1RLIGEL 
Muncii 10/11, Vulcan: 
rile matrimoniale se publică nu
mai contracost, pe baza buletinu
lui de identitate, exceptînd 
zurile disperate (handicapați, 
meni aflați la pragul critic 
sărăciei, ctc, ceea ce nu se 
trivește în cazul dv)

Aleea 
Anunțu-

ca-
oa- 

al 
po-

1

— Legea nr, 50/1991 ;Din dorința de a veni în
sprijinul beneficiarilor, cit și al 
proiectanților autorizați, Primă
ria va întocmi un tabel pe care 
îl va afișa la sediul său, situat 
Pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, 
tabel în care se vor înscrie per
soanele autorizate pentru activi
tatea de proiectare, cu specifica
rea competențelor potrivit acte
lor normative specifice :

— Decizia nr. 168/1991 a Pre
fecturii județului Hunedoara;

— Ordinul nr. 91/1991 al Mi
nisterului Lucrărilor Publice șl 
Amenajării Teritoriului;

înscrierea se va face Ja Servi
ciul Amenajarea Teritoriului din 
cadrul Consiliului local al munU 
cipiului Petroșani in schimbul ta
xei de afișaj (8 lei/mp zi).

Pensionarii fac treabă bună
Am mai scris in ziar despre 

inițiativa comună primărie — 
asociații de locatari, de a „toc
mi" echipe formate clin pensio
nari, pentru a presta unele ser
vicii legate de curățenia și sa
lubritatea orașului Vulcan.

Pină acum, cel puțin pensio
narii au făcut treabă bună. In 
cartierul Micro 3A, pe strada 
Traian și Aleea Muncii, între 
blocurile Al—A6 și de la blocul 
1 la 17 s-au curățat canalizările 
menajere și pluviale în proporție 
de 95 la sută. Asta însumează 
2870 metri de canale și 208 că
mine de canalizare.

Aceleași echipe au reparat și 
pregătit pentru asfaltare strada

Traian, la fel și 
hodol. De curind 
te rigolele pe strada Romană. IA 
ideea găzduirii intr-o atmosfeiă 
cit mai plăcută a Ncdeii Vulcă- 
ncne — dar și pentru sezonul de 
vară, care se apropie — in 
de agrement „Brazi" s-au 
tuat reparații și vopsitorie 
mobilierul exterior. Parcui 
retului s-a bucurat de
atenție. In plus, a fost repusă în 
funcțiune fîntina artcz.iană. CP. 
mitirul Eroilor se aflu în curs dâ 
amenajare. In prezent s-au con
struit 50 metri de gard — zidi- 
rie exterioară — și p*>;vrta de 
acces. (P.N.)

în cartierul So- 
au fost curața-

zona 
efeo 

U 
Tine-

^cceași

Mieii și sacoșa cu valută
O știre d»- senzație ne-a făcut sa alergam intr-un suflet, luni, 

maij la Vulcan. Prin telefon, domnul loan Balaj ne a anunțai 
una dintre mioarele sale a adus pe lume șase mieluți I Sa re-» 

că

25
ca ___ .
cunoaștem, un record. Cel puțin pentru Valea Jiului pentru 
in lume au exsstat și citeva cazuri cu șapte mieluți nascuți odată. 
Oricum, un e„...ment. 1

Așadar, la Vulcan, căutăm adresa corespondentului nostru 
voluntar, din dorința de a face măcar o fotografie. Cu sprijinul 
unui binevoitor, după vreo două ore, am dat de locuința domnului 
Balaj. Ni se spune că oaia și micii au fost vînduți dc cîteva oră 
unei alte persoane, pe nume Șaucă. Găsim la repezeală un micro
buz, vinim pină la bifiircația cu drumul spre Aninoasa, treceri» 
podul de peste Jiu și după incă vreo oră, ajungem să vedem mieii. 
Sint, intr-adevăr șase. Sintem însă primiți cu ostilitate. Un oare» 
care’ inginer Avram devine violent în limbaj. „Ce vrei, dwn’ie I Eu 
pentru ăștia iau valută. Intru în „Cartea recordurilor". Auzi va
lută !“. Bieții mielușei ! Ei și sacoșa cu valută I Goana 
valută, goana după înavuțire să-i Ii adus pe unii în pragul dezu» 
manizării ? Uite mielul, dă dolarii’, ceva mărci s-admi »u cai'»’I 
Hai, că-i bună ! Călăuza mea, culmea, miner Stmplu la același 
sector cu inginerul amator de valută (avizam să aflăm a<est Ji»e>9 
ulterior), își fac»ț cruce cu amindouă miinilc, Nn-i vine «imului si 
creadă. Nici nouă. (Ioan ȘTEFAN)

tK

Un bilet pentru trenul care n-a pornit
(Vi marc din pag. 1)

condu e <le un consiliu al împuterni- 
i marca majoritate 
inoperant din lașa, 

in leagăn. Aflăm de la o sursa 
intr-o asemenea societate co- 
Clb sau în CA (Consiliul de 
anumit domn al cărui nume 

și pe listele altor societăți. 
................. In

ciule silit 
ciților statului (C1S) care in 
a situațiilor concrete, este i 
adică de uînd er. 
dc încredere ca 
meriialu este in 
administrație) ui 
poate li intilnit , 
Adică a fost considerat bun pretutindeni, 
această ordine de nici, evident ca nici respecti
vele societăți n-o duc prea bine în prosperitatea 
contemporană și au viitor incert. Va fi cineva 
dispus, admițind cu, instituția bursei ar fi in 
plină fierbere, sâ-și Investească acțiuni în ast
fel de societăți de unde 11-ar avea nici un pro
fit? Insă pinâ atunci mal curge destulă apa pe 
Jiu, pe Dunăre, in albia altor riuri și piriuii. 
Aceste certificate nu an, deocamdată, nici o va
loare, dar e cit se poate dc omenește să fii op
timist. Abia peste vreun an dacă se va urni 
privatizarea industriei asupra cărc’ia Lși fixează 
ochii vulturește, feluriți pofticioși din interior 
ori exterior, Pină cînd nu ne vom schimba ati
tudinile, gesturile și credința în vechiul slogan 
„noi ne facem că muncim, el se fac că ne plă
tesc", 
ziția către economia de piață 
împiedicat.

Uneoii am senzația că nu 
parcă nu măi vorbim aceeași 
cind în cind, abia-abia, avem 
vedere. Așa că nu este de mirare

carc-i tot în picioare, din nefericire, tran- 
va merge tot așa,

ne mai 
limba, 
același

fnțelegem 
Abia din 
punct de 

că această

mare privatizare, deschisă de frumoasele certi
ficate de proprietate, este așteptată ca un Ueiț 
care n-a pornit din stația inițială pentru sjati 
piui motiv câ vagoanele sînt incă in fabricații, 

încrederea noastră și a străinilor care ne 
y>rivesc circumspect din cauza unei evidente 
instabilități politice reflectată și in economia, 
In forul legislativ s-a știrbit deoarece pred 
multe interese de grup întrețin tensiunea social^ 
Ca și în anul trecut cînd era primit aproape CIJ 
temenele cite un șef de statua venit în țara Q 
înaltă oficialitate americană 
pede câ ar Ii bine sa se 
generale în prima jumătate a 
putea să pariez — ca să 
formă de împroprietării» 
va începe, practic, de luni 
tcle George Bush ar vrea 
deci din România, să fie 
nici un parlamentar n-ar avea altă opinie, 
măcar despre acele 60 de zile pentru campania 
electorală. Uitc-așa se face că în economia romi, 
ncască, al cărei organism a funcționat destul 
de bine, se așteaptă Injectări dc capital străin. 
Au și apărut de fapt, iar cind vor fi operante 
certificatele de proprietate, deci se vor puteâ 
transforma în cele cinci acțiuni prevăzute, vom 
fi acționari, în propria noastră țară, la societăți 
americane, japoneze, franceze, germane, «t®.

Prin urmare vom fi oameni dc afaceri, vU 
care nc-a înseninat somnul, din care ne trezim, 
dimineața zlmb.torl, bine dispuși. Teoretic, doaf 
In vorbe, marea privatizare a început, exacl 
intr un moment cind economia nu se mai 
Încotro navighează, acea creștere zero, despzf 
caic am tot vorbit, fiind cu totul «iată uitării.

care a spus lim- 
organizeze alegerile 

acestui an. A| 
uităm acum de noua 
sau privatizare cara 
— că dacă prcședin* 
ca alegerile noastrt, 

21 iunie, să zkent, 
•, nld
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„Portarul 
dublă

METALULGISTUL CUGIR — 
Jll L PETROȘANI 2—0 (0—0). 
Puține echipe au cîștigat la Cu- 
’ir. Statistica inserează in acest 
campionat, pînă acum, un egal 
cu LTA, 0—0, și o înfrîngere 
2—3 cu Chimia. Dar, toate as
tea. în tur... Amenințată de o 
posibilă retrogradare (—2 la a- 
devăr) echipa gazdă a luat jocul 
în „serios" și a punctat — din
colo de tabela de marcaj — mai 
tot timpul la capitolul faulturi, 
cel mai dur dintre ele soldat cu 
o fractura nazală a portarului 
Ghițan, care a părăsit terenul cu 
targa, fiind apoi dus Ia spital. 
Au mai suferit de pe urma „In- 
tilnirilor" directe, Militaru, Po- 
poviciu, Gri^cscu, care au fost 
astfel atenționați in mod „cor
dial" prin semne, pentru că de 
sorbit nu e voie.

Trecind acum la cursul jocului, 
el a avut două perioade distinc
te. Q primă repriză, in care țiul 
a stăpinit „arta" jocului în de- 
p' 're și cea de-a doua, cind 
g. >ele au „năvălit" în forță, 
pentru scopul propus : victorie 
cu orice preț. Centralul Ion 
Gristea (București) deși și-a fă
cut datoria, a lasat nu de puține 
ori jocul dur, la intimidare, ne- 
luind în calcul urmările psiholo
gice ale acestei „stări de spirit". 
Jiul a pasat mult, căutind să 
rupă ritmul și s-a impus prin 
Radu, care a intors în două rin- 
duri întreaga linie de fundași, 
'cmporizînd jocul pentru a lan- 
» contraatacuri rapide dar s-a 
greșit în două rîndurl. Stancu a 
scăpat aproape singur la margi
nea lui 16 și a șutat puternic 
<lar balonul s-a dus la un metru 
de poarta Iui Alexoi. I.-a imi
tat I’opoviciu. șut din careu pes- 
io transversală Și totuși în min. 
22, Cristescu a fost oprit din 
acțiune, era singur pe traiecto-

Tir cu arcul — 
vupa Federaț ei
I a Șatu Mare (21—24 mai), s-a 

»!<■:.fășurat Cupa Federației ia 
tir cu arcul, cu participarea e- 
chipelor Olimpia București, Mo
bila Satu Mare, Voința Satu 
Mare, CSM Iași, Metalul f’lopeni 
și Minerul Aninoasa, forțele ac
tuale și de tradiție ale tirului 
românesc.

După mai multe săgeți trimi
și la țintă, selecția pentru po
dium s-a făcut la „milimetru".

.SENIORI: locul I Constantin 
I rai (CSM Iași) ; locul H Victor 
SUincseu (Metalul Plopcni;; locul 
fii Viorel Habian (Minerul Ani
noasa).

SENIOARE ; locul I Emilia 
Miron (CSM Iași); locul II Simo- 
na Lâmășanu (Minerul Aninoa
sa); locul III Mâdălina Lungu 
(Minerul Aninoasa).

JUNIORI : Gigi Pușcă din nou 
pe locul Ț cu 316 puncte și un 
nou record național (vecie d re
cord 313 puncte îi aparține:). Pe 
locul II Cătălin Marinescii (O- 
limpia București), iar pe locul 
III Adrian Big (Olimpia Satu 
Mare).

Fița Gram 312 puncte a ai-'ibl- 
ht un nou record național (ve
chiul 307 puncte).

Așadar, Minerul Aninoasa du
ce trena tirului românesc, avlnd 
ia această oră o generație de 
excepție, care face cinste nu nu
mai secției EM Aninoasa, muni
cipiului, Județului, cit și țării. 
Felicitări I

“ Militaru, 
licență

rie. dar centralul a fluierat pen
tru că Militaru ar fi zis „du-te 
și fă-i-o I". Și l-a făcut-o arbi
trul. Cartonaș galben Militaru. 
Gazdele au avantaj o bară, Ghi- 
țan era bătut, dar tot el a mai 
intervenit salutar în două bune 
ocazii de gol, create cu largul 
concurs al apărătorilor centrali. 
După pauză remiza avea să dis
pară. Acel 7—0 de la Reșița — 
etapa trecută — și acest 0—0 
pînâ acum a oferit metalurgiști- 
lor teren de victorie în următoa
rele 45 de minute. Stancu este 
înlocuit cu Stăncic, Cristescu cu 
Răducu, iar egalul cu golul iui 
Moldovan în min. 55. La numai 
10 min. pe fondul echilibrat al 
jocului, cind Jiul ratase egalarea 
prin Militaru, gazdele obțin 2—0 
dintr-o contră. Centrarea prin 
fața porții este preluată de Do- 
du care prin deposedare trimite 
în piciorul unui adversar și de 
aici mingea se duce direct In 
poartă. Ultimele 20 de minute 
devin dramatice. La o minge 
trimisă acasă Ghițan prinde, un 
înaintaș pune talpa și cind por
tarul nostru se ridică este lovit, 
ca la box, cu capul, se intervine 
de pe margine, medicul constată 
infracțiunea, arbitrul scoate roșu 
și cei doi părăsesc terenul : 
Ghițan la spital, iar agresorul la 
vestiare. Militaru intră in poar
tă, Jiul rămîne în 10 oameni, a- 
pararea duce greul .și în special 
„portarul" reușesc să evite două 
goluri, iar I’opoviciu să mai ra
teze o dată. Cu aceste calități. Mi- 
iitaru s-a ridicat in teren peste 
cei 22 de jucători chiar dacă în
cet, incct vacanța se apropie.

.11LL: Ghițan, Cămărășanu,
lliiza, Călugăriță, Dodii, Milita
rii, Stoica, Radu, Cristescu (Ră
ducu), I’opoviciu, Stancu (Stan- 
cic).

FOTBAL FEMININ
■ Universitatea Petroșani — 

Elcctrornuieș Tg. Mureș 3—0 
(neprezent.irc). Păcat de specta
torii care au venit pînâ la sta
dion să-și urmărească, și in acest 
meci, favoritele.

Rugby - Cupa României Finala a început: Știința — Farul
fn srmifinah', Stiin|n Pttro- 

suni — Pvlitchniea Inși 18—10. 
(9-0).

Disputată pe t< ren neutru, la 
București, semifinala Cupei 
României a dat ciștig de cauză 
studenților petroșăncni urc, iută, 
reeditează premiefa din sezonul 
trecut, c nd după un frumos tra
seu, au trecut linia dc sosire cu
cerind c>'| mai prestigios trofeu 
pus in joc și in lumea riigby- 
iilui, unde competiția se intimii1 
dr la necunoscuta formație din 
eșalonul județean pînă J ciști- 
gâtoarca titlului de campioană 
națională- înainte de victorie, 
.Știința a „smuls" o In fi îngere. 
Rîspunzind echipei CSM Sibiu 
să joace In devans etapa din 6 
iunie — echipa sibiană pleclnd 
intr-un turneu in Lituania — 
cincisprezecele lui Vasile Bcrcu

■ Leontin Pop component al 
echipei Minerul Vulcan, cam
pioană națională (antrenor prof. 
Valeriu Pișcoi) și al echipei na
ționale a României, medaliat cu 
bronz la Bratislava.

Intre 17—24 mai, la Bratisla
va, a avut loc Campionatul Mon
dial de popice cu participarea a 
45 țâri, record absolut <le pre-

DIVIZIA B 2
REZULTATE TEHNICE: Chimia Rin. Vîlcea — Jiul IEELIF 

Craiova 3—0; Metalurgistul Cugir — Jiul Petroșani 2—0; Aris 
Arad — Gaz Metan Mediaș 1—0; .Șoimii COMPA Sibiu — Astra 
Arad 9—1; UT?\ — Metalul Bocșa 5—0; Gloria Reșița — Meta
lurgistul Slatina 5—2; FC Bihor — UM Timișoara 5—0; Unirea 
Alba Iulia — CSM Reșița 2—1; CFR Timișoara — FC Drobeta 
Turnu Severin 1—2.

CLASAMENT
1. CSM Reșița 31 18 4 9 46—21 40
2. UTA **) 31 19 5 7 56—24 35
3. Unirea Alba Iulia’*) 31 20 1 10 58—29 33
4. FC Bihor *) 31 14 6 11 61—36 33
5. Chimia Rm. Vîlcea 31 13 7 11 40—32 33
6. JIUL PETROȘANI 31 14 4 13 60—36 32
7. CFR Timișoara 31 14 4 13 35—42 32
8 Jiul IEELIF Craiova 31 12 7 12 36—37 31
9. Gloria Reșița 31 12 6 13 46—43 30

10. Metalul Bocșa 31 13 4 14 40—46 30
11. Metalurgistul Cugir 31 14 2 15 35—47 30
12. Șoimii COMPA Sibiu 31 11 7 13 46—44 29
13. FC Drobeta Tr. Severin 31 11 7 13 42—47 29
14. Gaz Metan Mediaș 31 11 7 13 45—55 29
15. Aris Arad 31 12 5 14 40—50 29
16. Metalurgistul Slatina 31 10 8 13 42—46 28
17. UM. Timișoara 31 9 6 16 33—65 2'
18. Astra Arad 31 5 4 22 30—90 14

*') Echipe penalizate cu 8 puncte. 
•) Echipă penalizată cu un punct.

ETAPA VIITOARE — 6 funie: Jiul IEELIF Craiova — FC 
Bihor: UM Timișoara — Gloria Reșița; Metalul Bocșa — Aris 
Arad; Metalurgistul Slatina — UTA; FC Drobeta — Chimia Rm. 
Vîlcea; CSM Reșița — CFR Timișoara; JIUL Petroșani — Unirea 
Alba Iulia; A.stra Arad — Metalurgistul Cugir; Gaz Metan Me
diaș — Șoimii COMPA Sibiu. •

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Electroputere — FC Bacău 4—0; 

Oțelul — Dinamo 2—2; ASA Electromureș Tg. Mureș — Corvinul 
2—0; Rapid Sportul Studențesc 1—1; Dacia Unirea Brăila — Pe
trolul 1—0; Gloria Bistrița — Universitatea Craidva 1—0; Steaua
— „Poli" Timișoara 0—0; FC Argeș — FC Farul 2—0; FC Brașov
— FC Inter Sibiu 2—0.

CI ASAMENT

1. Dinamo 30 19 11 0 68—20 49
2. Steaua 30 18 8 4 54—21 44
3. Electroputere Craiova 30 13 7 10 38—25 33
4. Universitatea Craiova 30 11 11 8 30—20 33
5. „l’oli“ Timișoara 29 12 8 9 31—28 32
6. Petrolul Ploiești 30 13 6 11 33—43 32
7. FC Brașov 30 12 7 11 49—43 31
8. Rapid 30 11 9 10 29—32 31
9. Oțelul Galați 30 13 5 12 32—37 31

10. Gloria Bistrița 30 12 5 13 39—35 29
11. Dacia UTnirea Brăila 30 11 7 12 31—33 29
12. FC Inter Sibiu 29 11 7 11 34—37 29
13. lC Farul Constanța 30 12 4 14 32—36 28
11. FC Bacău 30 10 6 14 29—48 26
15. Sportul Studențesc 30 8 8 14 29—41 24
16. FC Argeș 30 8 7 15 35 42 23
17. ASA Electromureș 30 7 5 18 26—47 19
18. Corvinul Hunedoara 30 4 7 19 28—59 15

a riscat un joc în plus — joi, 28 
mai — cu 2 zile înaintea celui 
mai greu meci: semifinala. Scor 
42—9 pentru sibieni. Poate că 
această refacere în 48 dc ore, este 
secretul unei victorii pentru care 
destule voci nu băgau mîna în 
foc. Numai mereu optimiștii slu- 
denți și mica secție de rugby, 
mereu nevăzută, dar mereu la 
datorie au crezut în victorie. Me
ciul a fost aprig, unul de luptă, 
cu perioade alternative de domi
nare de o parte și de alta. Ieșenii 
au controlat mijlocul terenului 
în primele 20 de minute, fără a 
putea periclita buturile adversa
rului după care, echipa Iul C’os- 
tacbc ct companie preia totul 
conducerea îngenunchind pur și 
simplu partenerul, Ivănuș înscrie 
un eseu la centru, tot el trans
formă ți 6—0. Ieșenii nu pot ri
posta. .Știința răspunde comen

p°Pice Bronzul mondialelor, la Vulcan
zențe, cu echipele Sloveniei, 
Croației, Estonă 1, alăturate ma
rilor forțe ale timpului : Germa
nia, Ungaria, Cehoslovacia ți 
România.

Comportarea <’< hipt'lor româ

zilor dictate de accidentarea lui 
Locziko, trece Suiogan pe post 
Intră și Florea și jocul la mină 
conduce spre o nouă transformare. 
Ivănuș din lovitură de pedeapsă 
trimite direct printre buturi, 
9—0 și repriza avea să aducă li
niște și speranță în tabăra Știin
ței. La reluare forța trelsferturl- 
lor sc face din nou simțită și 
imediat Medragoniu pune eseu. 
Transformă același Ivănuș, 15—0 
dar și meciul se transformă. Par
tenerul revine ca prin minune, 
simte epuizarea colegilor, care au 
„ars“ frumos 20 dc minute, și In 
această a doua repriză și înscriu 
intr-lin interval scurt 10 puncte: 
2 eseuri și o singură transfor
mare, amcninl.ind succesul, deve
nit fragil, dar în final fiind po
sibil de cucerit. O ultimă ieșire 
din corzi cu orgoliul de învin
gători ți echipa, dăruită total 

nești (m | f) a fost totuși modes
tă, din nou siințindu-se lipsa 
materialului sportiv șl locul III, 
obțiunt după Slovenia, locul 1, 
5751 p.d. record mondial și Ger
mania 5602 p d dar înaintea

mriMA oră
■ E m b a r g • al Con

siliului de Securitate ONU i 
Iugoslavia exclusă dc la EURO 
’92 — Suedia 10—25 iunie. ■ Cu 
două etape înainte de final, Mi 
nerul Lupeni (divizia C) est* ca 
și promovată in divizia H. | ba 1 
Cugir, atacantul Militaru a apa
rat poarta Jiului, după acciden
tarea Iui Ghițan. ■ Știința Pe
troșani a învins Politehnica Iași 
promovînd în finală. ■ Minerul 
Aninoasa — în elita tirului româ
nesc. ■ Leontin Pop — (Mine
rul Vulcan) duce povara bron
zului cîștigat la Mondiale. ■ Re- i 
cursul cluburilor UTA și Unirea ■ 
Alba Iulia judecat după model 
occidental. ,

„Tribunalul** fotbalului 
nu recunoaște 
Curtea de Apel

Vineri, Biroul federal a» decis 
in cazul UTA — Unirea Alba 
Iulia ultimele sancțiuni și sin
gurele. credem, cu putere de 
lege. Echipele UTA și Unirea an 
fost penalizate cu 8 puncte, an
trenorii Ion Pop ți Mihai Jivan 
(UTA), jucătorii Nicolae Căian 
(Minerul Zlatna), Ion Mărginean, 
1. Popa, I. Georgescu, I. Iile 
(Unirea Alba Iulia) excluși din 
viața fotbalistică; au fost sus
pendați, pe timp de un an. Cor
nel Țălnar (antrenor Unirea Al
ba Iulia) și președinții celor do*>d 
uă cluburi — Ion Popa (UTA), 
Ion Smadea (Unirea) ; ambele» 
echipe au pierdut jocul cu 3—0.

_ * __
In urma plingerii Jiului împo

triva echipei ARIS Arad, comi
sia dc disciplină a avut puterea 
de a amenda formația ARIS cu 
10 mii lei și a sancționat-o. CU 
un... avertisment • „

Pagină realizată de 
Durei NEAMȚL

Cupei găsește resurse nebă
nuite și mai punctează o dată. 
Ivănuș finalizează o ultimă lo
vitură de pedeapsă 18—10, punct 
final și Soare, Costache, Locziko 
(Florea), Drumea, Claudiu, Mu- 
reșan, Palamariu, Rațiu. Iliev, 
Ivănuș, Medragoniu Larie, Pan- 
cu, Suiogan, Drăghici jau drumull 
finalei ca pe un drept ca li B»i 
cuvine, numai așilor sau puține
lor echipe. ,

— ♦

Deasupra jocului a fost centra
lul Mircea l’araschivcscu, absol
vent al Politehnicii Iași și fost 
component al acestei echipe. Fe
licitării *1

In cealaltă semifinală, Farul •— 
Dinamo 46—7 (27—3).

Croației, Iugoslaviei țl Ungariei 
rămîne totuși o certitudine. In 
acest context, reprezentantul 
nostru Leontin Pop (Minerul 
Vulcan) a reușit un valoros re
cord 944 p.d. după Dana* 98flț 
p.d. și Bonriu 963 p.d. contribu
ind decisiv la cîțligarca bronztf-» 
lui dc către echipa naționala^)
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MONDO- FAX
FEDERAȚIA RUSA ACUZA 

ROMÂNIA

Ministerul de externe al Fe
derației Ruse a acuzat oficial 
România, într-un interviu acor
dat televiziunii din Moscova, că 
.vinde arme și tehnică de luptă 
Republicii Moldova. „Sigur, în 
plan internațional, acest lucru 
nu este interzis — a opinat mi
nistrul rus, dar, avînd în vedere 
escaladarea conflictului, acest 
aspect capătă gravitate". Infor
mațiile oferite de ministrul rus 
parvin, potrivit declarațiilor sa
le, din surse proprii, deci KGB- 
ul sovietic funcționează și în 
România, dar și în Moldova.

Răspunzînd acuzației ruse, mi
nisterul de externe român a 
dezmințit știrile ministrului so
vietic, arătînd că România a 
vîndut Moldovei, ca oricărui alt 
stat independent și suveran u- 
nele articole militare necesare 
dotării armatei proprii, în spe
cial, pontoane pentru construirea 
unor poduri distruse și nicide
cum tehnică militară (tancuri, 
transportoare, ctc.), așa cum a- 
firmă.

TRUPE TAMPON

In urma înțelegerilor conve
nite între reprezentanții celor 
patru țări, implicate în conflic
tul din Transnistria, Moldova, 
Rusia, Ucraina și România, în- 
cepînd de la sfîrșitul săptămînii 
trecute, în zona de conflict au 
fost dislocate trupe tampon, cîte 
24 de observatori militari din 
fiecare țară. Prezența observa
torilor străini a reușit să evite, 
cel puțin pină în prezent o nouă 
escaladare a conflictului.

embargou total

Prin Rezoluția nr. 757, Consi
liul de Securitate al ONU a ho- 
tărît aplicarea unui embargou 
total asupra Iugoslaviei, forma
tă în prezent doar din Serbia și 
Muntenegru, acuzînd această ța
ră de toată situația conflictuală 
din zonă. In ultimele zile, noi 
state ale lumii au recunoscut in
dependența Bosniei — Herțego- 
vina. Intr-o declarație a ministe
rului român de externe. Româ
nia recunoaște această nouă re
publică și își manifestă disponi
bilitatea de a stabili relații di
plomatice cu ea.

Exploatarea de preparare Petroșani
ANUNȚĂ

organizarea licitației în vederea închirierii linei suprafețe 
de 51 mp situată în str. Lunca nr. 153, spațiu în care ur
mează a se organiza un punct alimentar de incintă.

Licitația va avea loc în data de 16 iunie a c.> ora 10, 
ia sediul din str. Lunca nr. 153, de unde poate fi procu
rată și documentația licitației, contracost.

Chiria minimă de Ia care pornește licitația este de 
8050 lei/lună.

Participarea la licitație se confirmă prin prezentarea 
xero-coPiei certificatelor de înmatriculare la Registrul Co
merțului și la Direcția Generală a Finanțelor publice și prin 
achitarea la casieria unității, pînă Ia 12 iunie a.c.» a taxei 
de 1000 lei și a garanției de 25 000 lei-

Regia de gospodărie comunală și 
locativă Vulcan

EXECUTĂ

confecții de tîmplărie de orice fel, cu materialul clien
tului, la prețuri avantajoase-

Relații suplimentare la telefon 70111.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„MARSAT" SA TG. JIU, LOTUL LUPENI

ORGANIZEAZĂ

vineri, 5 iunie 1992, ora 10, licitație pentru i>înzări de
mijloace fixe.

Informații suplimentare la I.otul Lupeni, <>tr- Braia.
telefon 60971.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar dc redacție 
ȘTEFAN CIMPOI 

Responsabil do număr :
; Jlorațiu ALEXANDRESCU

Corectura i
Emilia AGIIIREI și Viorica FIRTULESCW
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- MICA PUBLICITATE -I
MATRIMONIALE .

ECONOMIST, 48 ani, singur, fără obligații, înalt, prezentabil, 
caut cunoștință în vederea căsătoriei, domnișoară, doamnă dră
guța, cel mult 42 ani.

Scrieți la Pescaru Constantin, G.P. 25 Petroșani. (2435)

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială INDCROM SRL, vinde Dacia Break, I 

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

„CAMELEONUL" SRL vinde en gros, la sediul din Petroșani, t 
str. Republicii nr. 120, celebrele țigări grecești AROMA — 88 lei, • 
GALLOP — 105 lei, PALLAS — 117 lei, OSCAR — 132 lei, VIR- 
GINIA STAR — 136 leL

Cumpărațl-le cu încredere, nu vă tragem în piept !
Transportăm, de asemenea, mărfuri cu microbuzul. (2398) I

FIRMA „Orta Dogu Tur“ prin firma „Delia“, organizează săp- 
tămînal excursii la Istanbul, preț 11 000 dus-întors, plecarea în 
fiecare miercuri. Informații telefon 45871. (2391)

SOCIETATEA COMERCIALA „Transcom Micu“ SNC Vulcan * 
oferă, la prețuri avantajoase, persoanelor fizice și societăților co- I 
merciale, servicii de transport mărfuri. Informații Vulcan, Aicea | 
Viitorului, bloc 9A, sc. 2, ap. 26. (2408)

VINZAR1
VIND urgent Dacia 1300, cu îmbunătățiri. Informații și vi- | 

zîbilă la Tipografia Petroșani. (Dorel). (2413)
VIND cărucior landou -Ț sport. Aviatorilor, bloc 38/36. (2415) .
PREDAU contract apartament 2 camere. Relații str. Șt. O.

Iosif, bloc 1C/14, între orele 14—18. (2106). ;

DECESE

FAMILIA Ilălălaie Elena și fiica Janet mulțumesc din su
flet tuturor celor care i-au fost alături la marea durere pricinuită 
dc decesul prematur al iubitului lor

ing. V1OREL IIALALA1E.
(2136)

Familia mulțumește tuturor celor care i-au fost alături la marca 
durere pricinuită de trecerea în neființă a 

ing. ANDREI LAȘCU
Dumnezeu să i ierte! (2396)

SOȚIA Margareta mulțumește tuturor celor caic au fost a- 
lătui i dc ea în momentele grele create prin dispariția fulgerătoare 
a celui caic a fost un om de omenie și un soț minunat

CITA NICOLAE (68 ani)
Fie i țarina ușoară. (2100)

ȚINU Nicu și Inia aduc un ultim omagiu, pe această calc 
celui caic le-a fost un naș minunat

CITA NICOLAE (68 ani) (2100)

COLECTIVUL secției ortopedic a Spifalulni municipal Pe
troșani regn iii profund dispariția celui care a fost 

tir. ION B/1LAN, 
apreciat specialist .și bun coleg. (2109)

COLECTIVI’!', Spitalului municipal Petroșani șl domnul di- 
reclor Gheorghe Ilavitl păstrează o luminoasă amintire celui 
trecut in eternitate

dr. ION BALAN
Odilinească-se in pace ! (2110)

TRĂIM alături de familie durerea despărțirii dc generosul 
și mult regretatul medic

dr. ION BALAN
Familia Bărbii. (2397)

FAMILIA Marlon mulțumește îndeosebi familiilor Ravai Ște
fan șl Remisei Mihai, colegilor de serviciu, vecinilor de bloc și 
tuturor celor care au fost alături de ei la încercarea grea prici
nuit, dc decesul scumpei lor

IIEIZER CORNELIA (Coco mama)

FAMILIA Panatie Andrei și Corina mulțumește Ocolului Sil
vic Pui, tuturor celor care l-au condus pe ultimul drum pe cel 
care a fost un om deosebit, veșnic iubitor al pădurii

DANCIU PAN1TL (FILI) 
din Uric, comuna Pui. (2115)

COMEMORARE

I

I 
i
1 
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I
II
I 
I
I
I 
I
I

I
I

FAMILIA Tcnțler Adorian și Doina, nepoții Ililda și Rcincr ’
amintesc cu adîncă durere în suflcl că se împlinește un an de la 1 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun tată, socru și | 
Bunici i

TENȚI.ER ȘTEFAN |
Nu 1 vom uita niciodată. (2399) .

Cotidianul de opinie $1 informațio al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat dc 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

Înființată conform De
ciziei nr. 208/12.0G.1991 
■ Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESGU

pilii!!
jliiÎHl

ftl cileridlelo nccomandale șl ncpublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
$1 juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparțino, în excluși, 
vitale, autorilor.

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 TVP. O singură lume ’92.
12,05 Ora de muzică.
12.55 Interferențe.
13,25 Muzică pentru părinți.
13.55 Actualități.
14,15 Tradiții.
14.45 Avanpremieră TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Pentru doinele și baladrf 

noastre.
18,00 Salut, prieteni 1
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Panoramic italian.
20.45 Sport.
20.55 Telecincmatcca.

Rancho Notorious (SUA, 
1952).

22.35 Dosarele istoriei.
23,10 Cronica . Parlamentului.
23,40 Meridianele dansului.
0,05 Tenis,

HOROSCOP
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Aveți un demaraj promițător 

în afaceri.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Zi potrivită pentru a vă ptco- 
cupa de cultivarea spiritului.

LEU
(23 iulie — 22 august)

O dezvăluire senzațională dă 
apă la moară birfei pe scama 
dv.

FECIOARA • » 
(23 august — 22 septembrie)

Amintirile recente vă țin sub 
presiune...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Slalom uriaș printre ordine 
contradictorii..

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Pronosticul dv. privind scorul 
meciului „la vîrf" e corect/

• SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Riscati instalarea prematură a 
plictiselii gustind din toate cu
pele deodată.

CAPRICORN
(21 decembrie — (9 ianuarie)

Faptul că ați fost exclus(ă) dc 
la luarea unei decizii vă exas
perează.

• VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 13 februarie)

Atenție 1 In locul unei uși se 
clădește un zid. '

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie) 

Aveți cale liberă. Ridicați toa
te pînzclc, cil o vînlul prielnic 1

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Sinteți „în probe") orice 
este contabilizat...

TAUR
(21 aprilie — 29 mai)

Intirziind la un „pahar de vor
bă", ratați o posibila aventură 
extra... profesională.

REDAGȚIA Șl ADMINISTRAJIA: 267S
Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 1 
Telefoane: 416G2 (dircctor-redactor șc()l 
41GG3, 421G1 (secții).

*

TIPARUL | Tipografia Petroșani, «tr, 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon <1363-


