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ILUZII PIERDUTE
deIntr-un interviu publicat 

revista scrisă in limba maghiară 
„Maghiarimea Ardeleană1' 
dely Magyorsag", ultimul 
tar” al împăratului 
Rege al Ungariei, 
Otto Von Habsburg 
adeptul federalizării 
niei. Rostind vorbe 
străduiește să vindă 
lui din pădure, susținînd că este 
de acord cu „federalizarea Tran
silvaniei pe criterii etnice și 
crearea unor regiuni cit mai o- 
mogene sub aspect național". Nu 
reiese cu claritate cine dorește 
o asemenea federalizare și 
ce ar folosi ea. Probabil că

(Er- 
„vlăs- 

Austriei ți 
un oarecare 
se declară 

Tțansilva- 
mari, el se 
pielea ursu-
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Ițe autonome. Ca în

Deplasat la Paris,

I

S-a constituit duminică, la ( 
Deva, filiaia Hunedoara a Fron
tului Democrat al Salvării Nați
onale. In sala mică a Casei de 
cultură a municipiului au fost 
prezenți 42 de delegați din cele 
trei mari centre ale județului — 
Deva, Hunedoara ți Petroșani, 
precum ți din alte orașe și co
mune. Au fost, de asemenea, in
vitați ți au participat la confe
rința de constituire a filialei par
tidului reprezentanți ai altor for
mațiuni politice ți ziariști. Intre 
Cei prezenți, personalități cu 
.nume sonore", domnii senatori 
Mihai Chcțan ți loan Rusu, par
lamentari care au aderat la a-
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țuob nun pcnuu, DHCfiiouat un- . 
cial Ia judecătoria sectorului 1 , 
al Capitalei, incepind cu data de ‘
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La Deva

Filială a F.D.S.N
cest nou partid, Înregistrat ofi

I Lecția de
isterie

la 
e 

vorba de o eventuală restaurație 
a monarhiei, dacă nu într-o îm
părăție de tipul festei Austro- 
Ungarii, măcar în unele stătule
țe autonome. Ca în evul mediu...

. ~ ;, cu toată sui
ta sa, fostul rege Mihai al Româ
niei, deși n-a prea fost băgat 

Iîn seamă de autoritățile republi
cane ala Franței, organizează con
ferințe de presă și acordă inter
viuri. Tema favorită — România. 
11 roade nostalgia de a redeveni 
cu adevărat rege, ca pe omologul 
său din stirpea ele os domnesc a 
casei de Habsburg, Se făuresc 
planuri de viitor amplasate în- 
tr-un spațiu geografic precis con
turat — zona Dunării Mijlocii 
și a României. De parcă popoa
rele din această zonă n-ar avea 
nici un cuvînt de spus. Ex-regele I Mihai are tupeul să vorbească 
despre „poporul meu", cînd tra- 

a ge cu creionul pe hartă, codind 
ierozitate Transilvania, ca 

„spațiu complementar", !n even
tualitatea unei federalizări. Șo-

vinismul naționalist unguizso 
susține astlel cie planuri uni in
terior, formuiînd pretenții la au
tonomie ți acțioiund cu perseve
rență in domeniul culturii, invâ- 
țaminlului și istoriei pentru sus
ținerea propagandistică a unui 
apartheid autentic.

Iluziile federalizării și ale mo
narhiei sint în floare. Se mizea
ză pe faptul că țara e divizată 
sub aspect politic ți că ar fi 
momentul împărțelilor. Se igno
ră lecțiile de istorie date celor 
ce au rivnil la teritorii străine. 
Fostul rege Minai, care la abdi
care a lasat in urmă, pradă im
periului de ia rusarit, un popor 
lormat pe jumătate din neștiu
tori de carte, dorește să redevi
nă monarh. Chiar cu prețul ab
ject al ciuntirii României. Preț 
oferit, de fapt, imediat după 
1989, prin vestita „Declarație de 
la Budapesta", la care ex-regele 
a subscris. Dar poporul 
nu mai este format din 
beți ți, mai ales, nu uită 
fost trădat de monarhia
de ma. multe ori. Proclamat re
ge la virsta de 6 ani, in 1927, 
Mihai a lost detronat trei ani 
mai tiiziu de tata) său Carol al 
li-iea caic a lutul țara de ruși
nea lumii prin destrăbălările 
sale. In 1940, Minai a fost rein
stalat pe li un cu sprijinul legio
narilor, tai in 1947 a abdicat. 
Ce vrea sa uduca cl țării acum? 
O dinastie strania, in numele 
stabilității politice ? Prosperita
te economica '! Pe ce baze ?,

Adoptarea nou Constituții a 
României și consfințirea ei prin 
referendum spune clar că nu te 
mai vrea țara.
Oare nu e destul de clar că ilu- 

destrămat 
privește 

României, 
in

re- 
din ianuarie 1992. 

stat
Ia 
la 
fi 

cel 
după 

dragul 
din 

majo-

nostru 
analfa- 
că a 
străină

I
I
I
I
I

| cu gen
l -spațiu
1

Dind dovadă de aceeași con
stantă înțelegere față de proble
mele celei mai nâpă-tuite cate
gorii sociale — bnndicapații —. 
conducerea societății noastre a 
luat decizia de a publica in zia
rul de Joi, 18 iunie ac., conținu
tul Legii privind protecția soci
ală a persoanelor hand.capate, 
adopt .tă de Parlamentul Româ
niei. Rugăm cit'torii noștri să în
țeleagă mesajul umanitar al a- 
cestei decizii, adresîndu-vă mul
țumiri anticipate.

Rugăm, de asemenea, persoa
nele handicapate, interesate de 
conținutul acestei legi să pro
cure ziarul de Joi. de la sediul 
Asociației handicapaților, parterul 
blocului 63, B-dul 1 Decembrie 
intrarea din spate, lingă maga
zinul Apicola, în zilele de pro
gram.

Desen de
ZOLTAN Szabo

ex-majestate I

ziile monaihiei s-au 
de mult ? In ceea ce 
iluziile fedei alizării 
lucrurile sini și mai limpezi, 
urma publicării rezultatelor 
censamintului 
Ce să se federalizeze într-un 
național unuar, in care 90 
suta sint români ți doar 10 
suta alte naționalități ? Ar 
cel puțin ridicol să se facă 
puțin 12 zone autonome, 
criterii etnice, numai de 
de a fi autonome ți două 
ele in care se cantonează 
ritatea ce >• 7 procente de etnici 
unguri din România I Aceasta în 
condiți le iu cate Constituția ga
rantează largi drepturi democra- 

tuturor, 
de 
că,

4 mai a.c. Timp de circa 4—a 
ore toți cei care au luat cuvin- 
tui au exprimat punctul de ve
dere al pai lidtuui legat 
Vitatea domnului Petre 
șt a celui mile peisoane 
află iu fruntea FSN, 
aare au determinat sciziunea in 
partid și crearea FDSN. Intre 
«ele discutate s-a abordat strate
gia partidului și filialei sule Hu
nedoara in Mmpania clectorulă 
pentru alegerea noului pailament 
fi a președintelui țării, luindu se 
hotărî rea ca, ia Convenția națio
nală a FDSN, c«r« va avea 1 
la Bumirești, deleirațli hunedu- . 
reni să sprijine propunerea de I 
candidatură la fum ,ia de Preșe-’ 
dinte al României a domnului I 
ion Uluca Au fost ale >e. I 
de xsemeriea, organele de con- I 
ducere al« filialei ludețcne ale j 
partidului. președinte fiind de- . 
semnat, prin vot secret, domnul î 
Ghcorghe Reican.

După încheierea ședinței de I 
constituire, a avut loc o conte- ’ 
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tice și egalitate deplină 
cetățenilor țării, indiferent 
apartenența lor etnică. Așa 
mai puneți-vă pofta-n cui I

Viorel STRAUȚ

de acti- 
Roman 
cate se 
cauzeie

constituire, _ _ ... __  .. ____
rință de presă In cursul căreia 
cei doi senatori au răspuns 1.. 
trebărllor ziariștilor. Asupra con
ferinței vom reveni. (Al.II.).

Cititi în
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SE PRIVATIZEAZĂ PINĂ SI ... CASA CĂSĂTORIILOR!
La Primăria din Vulcan o- 

peruțumea s-a încheiaj con
torul uzunțelo». Spațiul, scos la 
licitație ți anunțai ni presă. Câș
tig de cauză a avut un lust coleg 
de-ai nostru, cme ți a descoperit 
uua o vocație. Lrui i-,a pol m- 
Ci, pui că acum cusătoriile se 
pol .huiid „Caiuțruna
„Culme-, ne o.mS voie ți ncjlb- 
ta cu- nimeni, n.j m ca .uiurie pe 
ceuț. anul „Culme- 7 b.j ? b.nel 
Cci.ițeiie „Ciiiarv", de bună voie, 
ett. De acoiu, nu 7 Perfect l Va 
declar cmâlurițC. Ca-n filme 
ce m.u I Da' de unde I Nu fos
tul nostru coleg va face ți va 
desene ca rtlom. Dcji...

Ceremonialul sc va desfășura 
ca ți pma acum. D.lercnța con
stă in ambianțu și serviciile o- 
ferite familiilor nou întemeiate 
Și a celor ce i însoțesc cu ocazia 
fericitului și memorabilului e- 
vciiiment. Astfel, prinlr-o Înțe
legere prealabilă, protocolul de 
după semnarea actelor sc poale 
desfășura fără nici un efort (fi
zic) clin partea celor in cauză, 
toate cele necesare fiind a .iguru- 
te de „gazdă". Intr-o altă 
pere va funcționa un 
desfacere a obiectelor 
evenimentelor festive: 
de gală, Încălțăminte, 
accesorii. Alta viață I
niul alimentației publice, 
nul Iți propune sa ofere 
Celor Interesați, in tot 
tăptămlnii, servirea micului 
Jun ți a prlnzulul. I.a desert,
nclc produse de cofetărie: înghe
țată, profitciol. Tinerii (C&salo-

Jncu- 
stand de 

destinate 
costume 

confecții, 
<1 ime- 
p.itro- 

tuluror 
cursul 

de-
il-

In

Primărie ]

•K.

rifl ți ne...) vor putea petrece o 
seară plăcută in compania mu
zicii șl a unor producții cinema
tografice de calitate, prin inter
mediul tehnicii video.

I\ ntru punerea In „opera' a 
acestor deziderate. Consiliul lo
cal al orașului și-a oferit spriji
nul. Doar conviețuiesc in aceeași 
clădire, (ar relațiile de bună ve- Paul NIC iii ESCU
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T reî ri 
litere

Prin acest generic s-au o- 
L bișnuit tinerii să traducă i- 
L nițialele BTT-ului de-a iun- 
I gul timpului și asta nu intim- 
I plător. Să vedem și de ce. 
[ Pentru că sezonul estival a 

debutat deja, fără să țină 
cont de timpul nefavorabil, 
sau de modestele'posibilități 
ale buzunarului nostru, ne
am adresat Filialei BTT Pe
troșani, pentru a afla care 
este paleta de oferte pentru 
această vacanță și chiar j)eli
tru întregul an, A răspuns cu 
amabilitate la întrebările 
noastre domnul MARIN UCU, 
instructor de turism, șeful 
filialei.

— Domnule l.icu, știm < ., a- 
<. astă f’lială apai ține Companiei 
de Turism pentru Tineret. In 
aci i â noua formula in care se 
desfășoară din ianuarie ’1'() care 
ar fi princ ipala activitate a a- 

nți-i pe care o conduceți ?
— La fel ca și pină acum, fi

liala noj.trâ prestează întreaga 
gamă de activități cu caracter 
turistic. Ințclegind prin .aceasta 

e.xeurs i (interne și externai? o- 
fertc de bilete de odihna și tra
tament pentru toate stațiunile 
din țară, senilii de m.râ. iia- 
ic, transport.

— Se adie i ae-astă •p.nă 
de activități doar tinerilor de 
pir. la 31 de ani, cum se in'iiii- 
jj'l.i pîna în '89 ?

— Ofertele m tre sint ace-
|i ași pentru tu.it» categoriiie Ic
virste, Ițiră năi o r. ricțic, d și
principalii no.-.ri di nți sint lot
tinerii.

— Sâ i.ițch g m r ’j tinerii nu
s< m ii bucură dc nici un fel de
avantaje ?

— D mpotrivâ. P item spune 
ea toți clicnții noștri se bucură 
de avantaje și asta pentru câ 
pi.utilăm un comision foarte 
wuzut, de numai 10 la sută, iar 
pentru <_). .i și studenți acest co
mision ‘e percepe cu o reducere 
de 50 la sută. De asemenea, toa
te stațiunile aparținînd BTT-ului 
oferă servicii la ta: ifc mult mai 
k .iznte decît alte stațiuni.

— Puteți aminti cît’.va dintre 
• Ic 7

— Co .tini ști, care tn acest 
«••/on r cea mai căutată, d ir Ia 
h 1 de dotate și piimitoare sînt 
și Fii iul fb-ce. Izvorul M ireșu-

ÎS BUCURIE H TURISM
S TINEREȚE

iui, Bușteni, Cîmpulung Moldo
venesc, stațiunea Roșu din Del
ta, precum și cele din județul 
nostru, Gcoagiu-Bui și Valea de 
Pești.

— Pentru că am ajuns la cele 
din județul nostru, ce oferă a- 
c.-ste două stațiuni 7

— Pe lingă posibilitatea de 
a-ți petrece un concediu, indife
rent de durata acestuia, prin 
intermediul filialei noastre se 
pot organiza sejururi la sfîrșit 
de săptămînă, lio tematice, fie 
aniversare, mese festive, banche
te, simpozioane.

— Pentru ce alte stațiuni mal 
oferiți bilete de odihnă ?

— Oferim tuturor clienților 
bilete de odihnă sati tratament 
pe tot parcursul anului la Băile 
f’elix', Hcrculane. Tușnad, Go
vora, Calimăncști, Olăncștl, Că- 
ciulata, Vatra Doinei ete.

— Pentru excursiile do grup, 
ce posibilități de transport aveți?

— Avem în dotare un autocar 
cu 46 de locuri, pus la dispozi
ția turiștilor pentru deplasările 
din țară, sau în afara granițelor. 
De asemenea, putem asigura și 
transportul prin CFR, unde be
neficiem de o reducere de 25 la 
sută din Costul călătoriei.

— Deci toate motivele ca ti
nerii, și nu numai ei, să apeleze 
la serviciile oferite de BTT. 
Dacă mai aveți șl alte noutăți...

— Ca, activitate mai nouă, aș 
aminti că In incinta filialei func
ționează un magazin de desface
re cu mărfuri industriale, ali
mentare, precum șl bunuri de 
larg consum. Astfel, oferim arti
cole de îmbrăcăminte, încălță
minte, dulciuri, cafea, -țigări, 
proflu.se cosmetice ete.

— Un motiv în plus s5 vă 
caute clicnții î Vă mulțumim șl 
va dorim mult succes.

Discuție consemnată de 
Sorin OPREA

CĂRBUNE '92
„încă ne sufocă piatra"

„Da. Să discutăm la concret situația pc această lună. Pină 
la zi, 8 iunie, față de 46,3 la sută — norma de cenușă stabilită pa 
Valea Jiului, producția livrată preparațiilor a avut conținutul da 
cenușă de 50,8 la sută. Aceasta înseamnă mii de tone de steril, 
de piatră care sufocă instalațiile de funicular, atît la Coroești, cili 
mai ales la Lupeni. Alai denotă, ne spune dl. Silviu 
Constantinescu, inginerul șef al Exploatării de preparare Petroșani, 
că dacă la unele mine, cum e Paroșeniul, s-au înregistrat adevăr 
rate salturi în domeniul calității, la altele, mâi ales în vest, îm
bunătățirea cărbunelui extras rămîne un deziderat".

Aceasta este deci opinia preparatorilor. In ceea ce privește 
datele statistice elaborate de Laboratorul CCC din cadrul RAjȚ 
privind calitatea cărbunelui recepționat de la exploatările miniere 
pe luna mai a.c., 1’cținem-că, deși de două luni toate calculele la 
nivelul Regiei se evidențiază după producția fizică netă, caca 
ce înseamnă că se pune un accent sporit pe calitate, progresele la 
acest indicator nu sînt pe măsura așteptărilor. Față de norma 
de cenușă prevăzută de 46,3 la sută, conținutul de cenușă al pro
ducției livrate pe luna mai a fost de 50 la sută. Deci, jumătate din 
producție este piatră. Deși media cenușii pe mai este mai bună 
față de media pe primul trimestru cu 2,1 puncte, e totuși mult ! 
De ce e mplt ? Pentru că revirimentul așteptat în privința cali
tății cărbunelui extras la nivelul unităților miniere încă întîrzic. 
Așa cum a arătat șî inginerul șef al uzinei de preparare, acest) 
reviriment s-a observat doar la citeva unități. In primul rînd, la 
mina Paro.șeni, unde s-a realizat și pe luna mai o producție avînd 
cenușa cu 3 la sută sub norma admisă, exploatarea cîștigînd astfel 
o bonificație de 4177 tone cărbune. Deși mai mică, dar tot bon.fi- 
cație (45 tone) are și mina Cîmpu lui Neag.

...Dar cu o pasăre, respectiv două, nu se face primăvară. Ce
lelalte unități au toate conținutul de cenușă mai mare decît nor
ma prevăzută. Este vorba, mai ales de minele Valea de Brazi, 
Aninoasa, Bărbăleni, Uricani, Lupeni, Lonca etc, unde depășirea 
conținutului de steril se ridică la 2,6 și 11 la sută, depășiri care 
sînt sancționate cu penalizări ce reprezintă pierderi pentru uni
tățile respective de multe mii de tone cărbune.

Situația nemulțumitoare privind indicatorul de calitate denotă 
că încă nu depășim faza discuțiilor pe tema calității. Adevărul e 
că dilema — ce dăm mai mult, cărbune sau steril 7 — constituie 
un subiect vechi, dar deși îmbunătățirea calității este recunoscută 
drept un deziderat real și firesc, acțiunile practice pentru redu
cerea sterilului din cărbunele extras nu-și» con firmă efectele. Este 
vorba de consecvența cu care trebuie urmărită alegerea sterilului 
în abatajele cameră evitarea surpărilor în abatajele frontale, e- 
xecutarea corectă a poditurilor în abatajele exploatate în felii 
pentru prevenirea surpărilor, de plasarea cu posturile corespun-r 
zătoare a instalațiilor de claubare, de revizuirea și întreținerea 
corespunzătoare a acestor instalații. Și mai este o direcție de 
acțiune pentru a asigura o calitate superioară producției livrate I 
SPORIREA PONDERII CĂRBUNELUI IN TOTALUL MASEI 
MINIERE. Crcscînd volumul cărbunelui în total masă minieră 
extrasă, în condițiile menținerii la nivel constant al volumului de 
steril provenit din lucrările miniere, este evident că producția 
livrată x-a avea cenușă mai puțină, deci o calitate mai bună. Este 
o cerință care și sub aspect economico-financiar are o importanță 
covîrșiloare I

' . Ioan DUBEI*

In ca'ticnii Sohodol nu mai e haltă ca sa oprească trenul. Un 
• nit popa, il f.ne — regulat sau nu — „linia.6", adică autobuzul 

Petroșani — Uricani. în acest răstimp nu vezi prea multe. Doar 
blocurile. de la strada, vechi de peste treizeci de ani...

OAMENII ZIC ca au i ost uitați

După ce urci triplele de lingă 
biserică, ajungi pc o alee. Intr-un 
fel, poți s-o numești cea prinnl 
pală, cu toate că nu e nici o di
ferență intre ea și celelalte: mal 
sînt gropi care așteaptă să fie 
plombate, acțiunea de asfaltare 
a demarat în urmă cu citeva 

a
t-olor ca- 

treaba 
bărbat 

lingă 
il chea-

zilc, dar vremea capricioasă 
cam băgat bețe-n roate 
re se îndeletnicesc cu 
«.sta. Mii apropii de un 
care ișl făcea de lucru 
forul A. F, pensionar și 
• ■â Nagy Andrei. Nu trebuie să-l 

og de două ori ca să mi 
beastă despre cartierul în 
locuiește de peste douăzeci 
ani. „Dc două ori a fo-.t 

vor- 
carc 

rlc 
lapte,

anul ăsta, hi alimentară..O dată 
m ianuarie și o data la mijlocul 
lui februarie. Și pîinea vine tTr- 
ziu. Noroc câ acum dimineață 
(miercuri 10 iunie — n.n.) e te, 
c-a venit dc-fiscaiă. De bine, de 
rmi, d(- drum s-au apucat. Nu- 
ma' sa n:J mai plouă, ...-1 gate. 
Am vrea și noi, la dispensar, 
«-avem dentist. Te apucă dureri
le de dinți, apăi trcbe Să le sui 

pe autobuz pînă la Vulcan sau 
Lupeni". Și alții cu care am dis
cutat „au bătut" cam tot pc-aicl. 
l’ctre Perclu: „Laptele, _ ăsta, 
domnule, că nu vine. Curățenia 
se menține, avem și noi grijă 
de asta. Acuma sînt și containe
re. Blocurile sînt vechi, unele 
sînt dezvelite, trebuie țiglă să le 
acoperim. Avem aici un ștrand, 
anul trecut n-a fost deschis șî, 
dacă nu se ocupă cineva dc el, 
ajunge in paragină. S-au adus 
conducte pentru lermoficarca 
școlii. Nu s nu montat, Iar une
le an fost deja furate". Prof. 
Petre Brcben (grăbit să ajungă 
1;1 autobuz): „Drumurile, domnule, 
drumurile. Cu, uite, sini la gropi 
de nu poți merge cu mașina Pâ
inii fâiâ planetare". Bai'abaș l’au- 
lina: „N-avem nimic aici. Rația 
d zahăr nu c. N-ai c'i ce să- 
ndulccșli un ceai la copii. Am 
căutat și la particulari. IT nu 
o“. Honc Elisnbela, 81 dc ini : 
„Noi, ăștia, biitrîni, mai mini.un 
un borș. Dacă căpătăm tnrițe. 
Altceva 7 Cu o pensie dc pairii 
mii lei nu poți. La piață iți ia 
pielea <lc pe tine".

PRIVATIZAREA E PE DRUM
Complexul comercial — dacă poate fi numit așa — e In ace- 

lași loc pe care 11 știe toată lumea. O alimentară, un magazin de 
textile și o măcelărie sînt unitățile cu care comerțul socialist l-a 
blagoslovit pe locuitorii Sohodoluluî. Nu de mult timp, unitatea 
de textile a devenit „Valicom SRL", oamenii afirmind că e bine 
aprovizionat și că găsești în el de toate «ele. Personal n-am putut 
să Ie verific spusele din simplul motiv că, pînă în jurul orei unu, 
ușa magazinului era încă închisă cu un lacăt. Era, însă, deschisă 
măcelăria. Și ca privatizată. In afară de carne de miel, la 350 
lei kilogramul, oferită de un tip în civil, cu barbă — care. în nici 
un caz nu era măcelarul patron — In cuie nu atîrna nimic. La 
alimentara nr. 11, d-na Viorica Mit, șefa, cunoaște, necazurile ce
lor din cartier și ic dă dreptate. Problema laptelui i-a spus-o și 
primarului care, intercsîndu-isc, a aflat că fabrica are doar atît 
cil să aprovizioneze centrele proprii. Pîinea vine neregulat pentru 
că, dc la fabrica din Bărbătenî, cînd dfi telefon, I se răspunde, da, 
așteptați câ vine mașina. Dar dc multe ori așteptarea e zadarnică. 
„Ășa că m-ain gîndit să întru pc SRL, spune d-na Mit. Ca șî ali
mentara de la intervenții. Atunci știu c-o să fac contract ferm cu 
fabrica, să-mi aducă, cel puțin dc două ori pc suplumînă, smîntînă 
șl lapte. La fel cu plinea. O să aduc eu tot ce știu că oamenii au 
nevoie".

( ABINETUL STOMATOLOGIC
I IN.IEȘTE rfțJI’A UN MEDIC

„Fața de Vulcan, in Sohodol 
populația c oarecum stabilă, aflu 
de la doamna doi lor Emilia Gin- 
rla, șefa dispensarului. Probleme 
muri n-avem, doar unele acci
dente și urmări ale scaiul.duri
lor care au loc atunci cînd sc 
rl.iii banii. Oamenii reclamă, pc

LA ȘCOALA, COPIII SE ÎNGHESUIE LA 
„VALIZA FERMECATA"

l’c culoare și In clase, puștii 
„se scobesc" prin buzunare după 
hani Cei rare n au. umblu su 

buna dreptate, lipsa unui medic 
stomatolog. Cabinetul există. Al
te probleme 7 In unele încăperi, 
cum e Ș* cea in care a funcțio
nat punctul farmaceutic, și-a fă
cut apariția igrasia. Azi, miinc, 
se vor înălța garajele astea dc 
lingă dispcw-.ar, și precis n-o șă 
mai avem lumină nalura'a''.

împrumute d« lu alții. Chiar fi 
d-na directoare, prof. Elena Țin
tă. i a împrumutat pe cițiva. Du

pă cc, cu mic, cu mare, elevii 
au intrat în clasa în care o tril-, 
pă dc teatru de păpuși prezenta 
„Valiza fermecată", dialoghez cu 
d-na directoare. „De miercuri 
ne vom apuca de vopsit — îmi 
spune dumneaei. Noi, cadrele, 
și cîțiva copii. Dintre părinți am 
să văd pc carc contez. Zugrăvea-, 
la am făcut-o anul trecut. In 
vara aceasta trebuie să reparăm 
Instalația sanitară. Fonduri ni 
s-a spus clar că nu sînt. Deci va 
trebui s-o rezolvăm noî. cum 
putem. Cu durere o spun că pă
rinții sînt cam puțin receptivi la 
greutățile noastre. In toamna 
trecută, coridorul l-am vopsit noi, 
cele nouă cadre didactice. Neam 
de părinte n-a fost pc-aici".

1 
B1RLADEANU și 

STOLOJAN NU ERAU 
ACASAF •*

T. am căutat zadarnic pc dL 
Alexandru Ciulavu. președintele 
asociației dc locatari, cunoscut 
rlc toți ca „nea Glcă", Iar mai 
nou. sub numele de „Bîrlădcanu". 
Cineva mi-a sptls că e la Căciu- 
Tata, la tratament. Pîjcat că n-am 
dat dc el. Pe nea Gic i îl știu toți 
ca pc un sufletist care se zbat®, 
dc ani de zile, cx treburile să 
meargă mal bine în cartier. Nici 
de dl. administrator Simion Dră- 
ghîcl, alias Stolojan, ajutorul 
fl-lui Ciulavu, n-am putut da* 
Era la scrvici, in schimbul înlîi.

Ghcorghe OLTEANU J

proflu.se
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SPORT-SPORT SPORT
Valea Jiului are 3 echipe în divizia B

A căzut cortina și peste cea 
mai zbuciumată ediție a campio
natului diviziei C la fotbal. Pen
tru prima dată, s-a întîmplat ca 
prin modul de organizare, să se 
promoveze direct în divizia 
cite patru echipe din seriile di
viziei C, lucru ce a făcut ca 
talia pentru promovare să 
extrem de dură și nemiloasă.

La capătul acestei lupte, presă
rate de multe ori sub privirea 
înțelegătoare a federației, cu 
scene de curată coridă, suporte
rii din Valea Jiului se pot de
clara sat.’sfăcnți. Din cele patru 
echipe promovate, trei sint din 
Valea Jiului. Este vorba despre 
Minerul Lupeni, ocupanta locului 
al doilea în clasamentul final. 
A S. Paroșeni, ocupanta locului 
al treilea, și Minorul Uricani,

B

bă- 
fie

campionatului, 
loc IV, sufici-

marca supriză a 
care a smuls un 
ent pentru a-și asigura promova
rea. Ultima etapă a disputei pen
tru promovare, așteptată cu de
osebit interes trebuia să limpe
zească și ultimele necunoscute 
ale finalului, respectiv ocupan

tele locurilor trei .și patru. A.S.
Paroșeni reușește un egal smuls 
în min. 85 al jocului, la Sever
nav, iar Minerul Uricani smulge 
o victorie 
în dauna 
devansînd 
structorul
reia .și-a asigurat pentru campio
natul viitor, un fotoliu de divi
zia B. Marca învinsă a seriei 
este totuși Minerul Vulcan, care 
a condus în

în deplasare cu 2—0, 
Autobuzului Craiova, 
cu un punct pe Con- 
Crdîova, în dauna că-

ultimele etape, dar- 11-a mai a- 
vut suflul necesar pentru a re
zista aprigei lupte pentru pro
movare, din motive, care deocam
dată scapă celor din afara echi
pei, dar cei mai mulți cred că 
principala cauză o constituie 
schimbarea durității și asprimii 
lui Cătuți cu blîndețea și înțe
legerea Iui Libardi.

Insă indiferent 
mînt atit echipele 
provomarea cît și 
reușit, de această
toate felicitările, tocmai pentru 

că au reprezentat cu onoare Va
lea Jiului în campionatul recent 
încheiat. Sportul își păstrează 
frumusețea tocmai pentru faptul 
că generează învingători și în
vinși și ambele stări trebuie tră
ite ca atare. (G.C.).

.de deznodă- 
ce au smuls 
cele ce n-au 
dată merită

clasament pinii în

REZULTATE TEHNICE: Petrolul 
Craiova 2—6 ; Severnav — A. S. 
Petrila-I.onea — Minerul Motru 1—1 ; 
nerul Uricani 0—2 ; Dierna Orșova — 
nerul Vulcan — Minerul Lupeni 5—3 ; 
rii Tg. Jiu 1—4 ; Minerul Matăsari a stat.

CLASAMENT (neomologat)

— Constructorul
2—2 ; Parîngul

Stoina
Paroșeni
Autobuzul Craiova — Mi- 
Petrolul Țiclcni 5—3 ; Mi- 
SUCPI Craiova — Pandu-

’) Echipă penalizată cu patru puncte.

1. Minerul Mătăsari 28 18 1 9 74—26 37
2. Minerul Lupeni 28 17 3 8 . 65—34 37
3. A. S. Paroșeni 28 15 6 7 62—31 36
4. Minerul Uricani 28 lb 4 8 41—25 36
5. Constructorul Craiova 28 15 5 8 76—36 35
6. Minerul Vulcan 28 16 3 9 68—36 35
7. Minerul Motru 28 15 2 11 55—37 32
8. Petrolul Țicleni 28 12 6 10 43—45 30
9. Dierna Orșova 28 14 1 13 43—57 29

10. Severnav 28 13 1 14 48—51 27
11. Pandurii Tg. Jiu 28 11 3 14 48—53 25
12. Parîngul Petrila-Lom a 28 9 5 14 35—48 23
13. Petrolul Stoina 28 8 2 18 33—65 18
14. Autobuzul Craiova 28 3 3 22 19—95 9
15. SUCPI Craiova* 28 5 1 22 22—94 7

Intre două „sentimente**
Sfirșit de joc la Vulcan. Ra

na echipei gazdă prea adincă, 
prea proaspătă. Bucuria oaspeți
lor are și ea ceva din durerea 
partenerului. Intre aceste două 
stări l-am întîlnit pe culoar, pe 
Vasile Stafie, managerul Lu- 
peniului, cel care In iarnă decla
ra că obiectivul va fi îndeplinit.

— In primul rînd, întărirea e- 
chipei, menținerea ei în 
rea divizie B. Pe urmă, 
totul merge bine, titlul, 
rul Lupeni, trebuie să 
unde a fost cîndva, în 
națională (fosta A).

— Ce este cu Krautil 7

viitoa- 
dacă 

Minc- 
ajungă 
divizia

LUPTE LIBERE

Un nou titlu
Recent, 

loc finala 
blican 
deților 
această 
Petri la 
CSȘ Petroșani (antrenor 
Făgaș) au avut 
meritorie.

Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de Ianoș Biro, categoria 
47 kg, care s-a clasat al doilea, 
într-o întrecere aprigă la care 
au participat 88 de sportivi. Io- 
sif Biro a obținut .șase victorii 
prin tuș, pierzînd doar finala, 
reușind să se claseze pe locul 
secund — deci vicecampion na
țional. Felicitări 1

la Tîrgu Mureș a avut 
campionatului repu- 

individual, rezervat ca- 
(14—16 ani). Prezente la 
mare competiție, Jiul 
(antrenor Ion Corbei) și 

Lică 
o comportare

JIUL CEDEAZA IAR
C.F.R.- TIMIȘOARA — JIUL PETROȘANI 5—3 (2—0). Nu a 

fost un meci de vacanță, ci unul deschis' spre desfășurarea forțe
lor pe tot parcursul partidei, beneficiind de un arbitraj excelent 
și de două formații care au o bună tradiție a jocului colectiv, 
presărînd de nenumărate ori faze mult gustate de public, încheiate 
cu șuturi puternice și cu goluri ce au amintit de divizia A.

Timișorenii cu zero la adevăr, au avut mai tot timpul iniția
tiva, nelăsîndu-se antrenați intr-un joc de așteptare și contraatac 
al partenerului, și au forțat deschiderea scorului după mai multe 
șarje ce au „testat" în special zona centrală și lateral stingă a 
Jiului unde pînă la urmă se va găsi breșa și deschid scorul. Cei 
circa 1 000 de spectatori fideli fotbalului, au aplaudat la scenă 
deschisă în special echipa favorită, dar și cursele lui Militaru, 
jocul lui Radu și Popoviciu și au răsuflat ușurați la sfîrșitul par
tidei cînd Răducu .și Militaru au trimis din vol£ două șuturi' ra
zantă ce semănau a egalare. Jiul, cu gindul la faza ofensivă, a 
rămas totuși descoperită în apărare, lăsînd greul pe umerii lui 
Ghițan și a liniei de fund care nu au putut rezolva toate fazele 
ce ș-au succedat în valuri spre buturile sale. Scorul a fost des
chis în min. 20 de gazde, cu un șut puternic, plasat printre fun
dașii centrali, Ghițan, puțin mascat, ncmaiputînd interveni. Ime
diat Stoica și Cristescu scot linia de mijloc a C.F.R.-ului din joc, 
punîndu-i pe Stancu și Popoviciu în două rînduri în situații ex
celente, dar șuturile acestora vor întâlni de fiecare dată brațele 
ultimului apărător. Tot gazdele vor puncta după numai zece mi
nute cînd două învăluiri consecutive pe partea lui Dodu se sol
dează cu o perfectă centrare, cap din interiorul careului Otiman 
și Ghițan este dir nou bătut.

Pînă la .pa 
vrea prea mul 
zolvă fiecare, cile o fază.

La reluare, jucătorul cel mai tehnic și controversat al jocu
lui, Radu, nu se lasă pînă nu pătrunde printre toți adversarii, 
jonglează cu portarul și 2—1, min. 55, relansînd jocul. Popoviciu 
așteaptă și el pasa decisivă, pentru a înscrie. Numai că în min. 
62. este depășit Cămărășanu, se centrează din mare viteză, este 
depășit și Iluza și Ghițan și 3—1 pentru timișoreni, iar Marcu îl 
scoate din joc pe Ghițan mizînd pe „arderea" lui Ciobanu. Dat 
nici nu s-a încălzit bine, min. 12, căci o bombă de Ia 20 m, sus 
la vinclu, nu a mai putut fi oprită. 4—1 și se voia scor fluviu. 
Admonestați de pe margine Militaru, Popoviciu și Răducu cefrn- 
pletcază spectacolul cu goluri punîndu-1 pe vîrful de atac Po
poviciu în postura de a înscrie după două ratări consecutive. A 
centrat Răducu și 4—2, min.. 76. Iluza a făcut 11 m, min. 82. gaz
dele au transformat, 5—2, și, același Popoviciu va mai înscrie o 
dată, min. 86, 5—3, din centrarea iui Militaru. printr-o execuție 
de mare rafinament cc-1 recomandă ca un viitor vîrf de temut. 
In min. 87, Militaru a trimis din 12 m la o palmă de bară. Ră
ducu l-a imitat în min. 88 (ratări incredibile), 'putea fi 5—5, dar 
victoria echip'ei lui Dcmba este pe deplin meritată.

i ambele echipe forțează careurile, Popoviciu 
olul (pentru titlul de golgcter) ți apărările re-

— Așadar, sinteți mulțumit de 
rezultat și cc mai puteți adăuga 
acestei mari victorii, chiar dacă 
azi a fost „înfrîngerc" 7

— Este jucătorul Brașovului, 
vom inccrca la negocieri să-l 
păstrăm la noi. Și el vrea.

Vulcanul 7 9

— Este o mare bucurie, cînd 
„apuci" obiectivul și la noi cei 
trei factori, echipa, conducerea 
și publicul au fost mereu la 
bătaie. Fiecare meci a fost greu, 
fiecare a avut Importanța lut

— Este o mare pierdere pen
tru „divizie1 o mare durere pen
tru echipă.

— Promovatele *

— Ați evidențiat pc cineva 
<le-a lungul campionatului ?

Da ! Toată echipa, pe dl. 
Mircea Ciripelii, președintele 
secției care a preluat „friielc" 
obiectivului și apoi, repet, a- 
ceastă galerie.

— Mă bucur pentru Gogu 
Tonca, antrenorul care a avut 
viața cea mai grea, și mai ales 
de Uricani, care ne-a „bătut" pe 
toți, dcmonstrîndu-ne că fotba
lul se joacă pînă în min. 
Bravo lor I

V acanță plăcută !

00.

— Noi, conducerea, nu avem 
vacanță. Băieții în schimb o 
merită.

— Carp nil fost meciurile cele 
mul Erele 7

— Toate. In Fotbal nu există 
meciuri ușoare. Num ti proștii 
cred asta

— Obiectivul imediat ?

Pagină realizată de
> Dorcl NEAMȚU

r

DIVIZIA B 2
REZULTATE TEHNICE. Gloria Reșița — 

Jiul IEELIF Craiova 2—1; Chimia — F.’ C. Bi
hor 1—0 ; CFR Timișoara — Jiul Petroșani 5—3 ; 
Metalurgistul Cugir — Gaz Metan Mediaș 3—0 ; 
Unirea Alba Iulia — Aslra Arad 3—0 ; COMl’A 
Sibiu — Metalul Bocșa 4—1 ; Aris Arad — 
Metalurgistul Slatina 3—2 ; U.T.A. — U. M. Ti
mișoara 3—0; F. C. Drobeta — C.S.M. Resiți 
2—0.

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : F. C. Bacău — 

Dinamo 1—1; Electroputere — Corvinul 1—01 
A.S.A. Elcctromurcș — Sportul Studențesc 1—2 1 
Oțelul — Petrolul 2—1 ; Steaua 
trița 3—1 ; 
va 0—2 ; F. 
Rapid — F.
Inter 2—0.

Gloria Bis- 
F. C. Argeș — Universitatea CraiO- 
C. Brașov — - -
C. Farul 2—1

„Poli" Timișoara 0—0 5 
: Dacia-Unirca — F.C.

CLAS A M E N T U b
1. C.S M. Reșița 33 19 4 10 50—26 42
2. U.T.A.'2 33 20 6 7 61—27 38
3. Chimia 33 1 1 7 12 41—34 35
4. Jiul Petroșani > 33 15 4 14 63—41 34
5. Gloria Reșița 33 14 6 13 50—15 34
6. C.F.R. Timișoara 33 15 4 14 40—49 34
7. Metalurgistul Cugir 33 16 2 15 39—48 34
8. F. C. Bihor* 33 14 6 13 65—39 33
9. Unirea Alba Iulia'* 33 20 1 12 59—33 33

10. F. C. Drobeta 33 13 7 13 46—47 33
11. Jiul IEELIF Craioia 33 13 7 13 39—40 33
12. Metalul Bocșa 33 14 4 15 46—51 32
13. COMPA Sibiu 33 12 7 14 51—48 31
1 1. Gaz Metan Mediaș 33 12 7 14 48—59 31
15. Aris Arad 33 13 5 15 44—57 31
16. Metalurgistul Slatina 33 10 9 14 46—51 29
17. U. M. Timișoara 33 9 6 18 34—70 24
18. Astra Arad 33 5 4 21 31—95 14

puncte ;cu 
cu
(20

’*) Echipe penalizate 
’) Echipă penalizată

ULTIMA ETAPA 
Gloria Reșița ) U, M. 
Jiul IEELIF Craiova
— Chimia ; Astra Arad 
Jiul Petroșani — F. C. 
Mediaș — Unirea Alba
— Metalurgistul Cugir;
— COMl’A Sibiu.

Bihor

opt
un punct.

iunie) : F. C. 
Timișoara — Aris Arad ; 
— U.T.A. ; C.S.M. Reșița

— C.l'.R Timișoara ; 
Di obeta ; Gaz Metan 
Iulia ; Metalul Bocșa 
Metalurgistul Slatina

RUGBY

Minerul Lupeni-in divizia națională
In meci decisiv pentru promovarea tn divizia națională, la 

Birlad, în compania echipei Rulmentul, Minerul Lupeni a reușit 
o meritată victorie cu scorul dc 28—18, care l-a asigurat promo
varea în divizia națională de rugbi. Sincere felicitări rugbiștilor 
din Lupeni, care au reușit să Întoarcă un 9—3 la pauză.

Intr-un alt meci, Știința Petroșani a reușit pe teren propriu 
un rezultat de egalitate, 6—6, în compania echipei Grivița 'Ro?ie 
București, după cc la pauză erau conduși cu 3—0. Urmează In .0 
ca Știința să dea marele său examen în finala Cupei, cu Farul 
Constanța.

C L A S A M E N TU L
1.
2.

Dinamo 
Steaua

32 20 12 0 70—21 52
5 61—27 4632 19 8

3. Universitatea Craiova 32 13 11 8 37—26 37
4. „Poli" Timișoara 32 14 9 9 35—30 37,
5. Electroputere 32 14 7 11 39—26 35
6. Petrolul 32 14 6 12 36—45 34
7, Dacia-Unirca 32 13 7 12 34—33 33
8. Rapid 32 12 9 1 1 32—36 33
9. Oțelul 32 14 5 13 35—41 33

10. F. C. Brașov 32 12 8 12 50—46 32
11. Gloria Bistrița 32 13 5 14 44—38 31
12. F. C. Inter 32 12 7 13 38—42 31
13. F. C. Farul 32 13 4 15 36—39 30
14. F. C. Bacău 32 10 7 15 30—51 27
15. Sportul Studențesc 32 9 8 15 31—43 26
16. F. C. Argeș 32 8 7 17 36—46 23
17. A.S.A. Elcctromurcș 32 7 5 20 28—5 J •0
18. Corvinul 32 5 7 20 31—62

ETAPA VIITOARE (17 iunie) Corvinul —
F. C. Bacău ; Gloria Bistrița — Dinamo; Uni
versitatea — F. C. Brașov ; F. C. Farul — Dacia- 
Unirca Brăila; „Poli" Timișoara — Rapid 1 
F. C. Inter — A.S.A ; Sportul Studențesc — 
Oțelul; Petrolul — Electroputere Craiova 1 
Steaua — F. C. Argeș.

In meci restant : „Poli" Timișoara — F. G. 
Inter 2—1.

POPICE
Minerul Vulcan (juniori) — 

campioană națională
Echipa de juniori, la popice, Minerul Vulcan a cîștigat titlu) 

de campioana naționala, aducind pentru orașul Vulcan un nou 
titlu național, ce semnifică încă o dată tradiția acestui sport Ia 
Valea Jiului, dar și ambiția și coiuucvența cu care tinerii popi
cari se pregătesc sub priceputa baghetă a antrenorului Valcrl'J 
l’ișeoi. J
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Societatea Comercială „HERMES“ SA Petroșani
\ , cu sediul ÎI1 Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 90, 

județul Hunedoara,
ORGANIZEAZĂ:

licitație publică deschisă cu strigare

in data de 27 iulie 1992, ora 10, la sala de ședințe a 
magazinului universal ,,JIUL“ Petroșani

pentru vînzarea următoarelor active:

D- numirea activului Adresa unde poate Obiectul principal Prețul de pornire a licitației
fi vizitat de activitate — lei —

L Magazin nr. 1, Restaurant Petroșani, str. 1 Decembrie, bL Desfacerea produselor
9 630 00076, expo-mobilă parter, corp A industriale și alimentare

2. Magazin nr. 2, Mixt Petroșani, str. 1 Decembrie, bl. Alimentație publică, desfacerea
76, expo-mobilă parter, corp B produselor nealimentare și bar 5 662 000

3. Magazin nr. 3, Prestări Petroșani, str. 1 Decembrie, bl. Servicii tehnica de calcul, des-
servicii 76, expo-mobilă parter, corp B facerea produselor nealimentare 2 526 000

4. Magazin nr. 4, Restaurant Petroșani, str. 1 Decembrie, bl.
76, expo-mobilă parter, corp C Restaurant 9 407 000

6. Magazin nr. 5, Bar Petroșani, str. 1 Decembrie, bl. 
76, expo-mobilă parter, corp C Bar ,4. 982 000

6. Magazin nr. 6, Mixt Petroșani, str. 1 Decembrie, bl. Desfacerea prod. nealimentare,
76, expo-mobilă mezanin, corp A alimentare și alimentație publică 11 963 000

7. Magazin nr. 7, Consignație Petroșani, str. 1 Decembrie, bl. Desfacerea produselor ncalimen-
76, expo-mobilă mezanin, corp B 'tare și alimentare cu regim

de consignație 6 673 000
8. Mecazin nr. 8, Reparații Petroșani, str. 1 Decembrie, bl.

— Bijuterie 76, expo-mobilă mezanin, corp B Reparații — Bijuterie 1 799 000
9. Magazin nr. 9, Consignație Petroșani, str. 1 Decembrie, bl. Desfacerea produselor nealimen-*

76, expo-mobilă mezanin, corp B tare și alimentare în regim
de consignație 2 538 000

10. Magazin nr. 10, Incălță- Petroșani, str. 1 Decembrie, bl. Desfacerea de încălțăminte
minte 76, expo-mobilă mezanin, corp C șl produse de textile 12 462 000

Consultarea dosarelor de prezentare a activelor și a 
datelor econoinico-fînanciare se poate face la sediul socie
tății.

Relații despre activele ce urmează a fi vindute, pre- 
i cum și condițiile de participare la licitație se pot obține 

în zilele de luni și miercuri, între orele 1L00—14,00 la 
sediul societății sau la telefon 935/42562 și 935/42643.

Pentru selecționarea participauților la licitație, ofer- 
tanții vor depune la sediul societății, pină cel mai tîrziu 
la 17 iulie 1992, orele 14,00, următoarele documente:

1. pentru persoane juridice — dovada existenței legale 
a societății pentru persoane fizice cazierul judiciar.

2. modalitatea de Îndeplinire a criteriilor specifice 
incluse in dosarul de prezentare.

3. dovada bonității pe bază de recomandare bancară, 
precum și dovada achitării obligațiilor fiscale,

Ofer*anții selecționați vor depune la sediul societății 
pină ccl mai tîrziu la 24 iulie 1992, ora 13,00, următoarele:

1. Taxa de participare de 16 000 lei pentru fiecare 
activ licitat.

2. Garanția de 10% din prețul de pornire a licitației 
activului se va depune în contul nostru 30.30.4.02.01 des
chis la Banca Comercială Română, Filiala Petroșani, sau 
la casieria societății. Terenurile aferente activelor se dau în 
folosință cumpărătorului, pină la clarificarea situației lor 
juridice.

- Ml CA P U B L1CI TA TE -
VlNZARl-CUMPĂRĂRI

VlND Trabant 601. Relații, telefon 43345, după ora 20. Preț 
COnv- nab'.l. (2700).

MAGAZINUL. 97 .Flora*, Petroșani, str. Avram lancu, nr. 10, 
vinde bilter soedez. (2699).

VlND casă, George Enescu, nr, 15, Lonea. Informat**, Petre 
Iapirescu. nr. 1. (2701).

VlND mașină da tricotat „Veritas*, 360 ace. Petrila, Republi
ca, 57/15.

VlND garsoniera mobilată, str. Unirii, bloc 8. Telefon 45122. 
(2708).

VlND casă trei camere, două grădini, str. Burdi-ști, nr. 78, 
famiLa Ciumpe, Ci/npa. (2707).

VlND apartament patru camere, parchet, central, str. Avram 
lancu, bloo 10, et. III, Petroșani. Informații : telefon 43976, orele 
18—20. (2718).

VlND cabană din panouri demontablle șl semiremorcă. Tele
fon 43632, după ora 16. (2719).

VlND expresor cafea tip Casino, frigidere tip congelator țl 
aparat special de capsat sticle, cafea boabe — pungi de 100 grame. 
Relații 45993. (2722).

VlND mașină de spălat Automatic, saxofon, stație 40 W. Pe
troșani, Republicii 57 A/16. (2725).

CUMPĂR strung normal pentru fier. Telefon 44919.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament două camere zonă ultracentrală Vulcan, 
atr. Aleea Crizantemelor, nr. 6. bloc T, tc. I, ap. 8, cu similar Pe
troșani (exclus Aeroport). Telefon 70749. (2717).

PIERDERI

HOROSCOP
GEMENI 

(21 mai — 21 iunia)
Inamicul dv. principal este,, 

inerția.
RAO 

(22 Iunie — 22 Iulie)
Aveți nevoie de sprijin. Gău- 

tați o „proptă** adecvată,
LEU 

(23 iulie — 22 august)
0 tnfrlngere nu-i un capăt dl 

lume. Lamentările sînt apanaj 
jul babelor. ,

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Intr-un nou grup de cunoștin^ 
țe vă creați o imagine deloa 
roză.

BALANȚA
(23 septembrie —* 22 octombrie)

Zi nefastă tranzacțiilor finanj 
clare. Dacă vindeți, pierdeți si*? 
gur.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Un eșeo în plan sentimental vă 
afectează mai mult dectt vă 
imaginați.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Afacerile dv. au intrat în-’ 
tr-un punct mort. Nu forțați 
nota, ieșirea din impas nu o 
departe.

CAPRICORN 
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Deși vă vine greu să credeți, 
„buturuga micâ“ va avea cîștig 
de cauză. }

VĂRSĂTOR j
(20 ianuarie — <8 februarie) <

Gum nu prea știți să în o ta ți 
(mai ales în ape tulburi) s-ar 
putea să vă-necați... la mal.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

„Partitura** e bună. Dv. cln« 
tați fals I

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Speranțele dv. sînt Îndreptăți
te. Mergeți pe același drum și 
va fi bine.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Va trebui să aveți o discuție 
tranșantă. Susțineți-vâ punctul 
de vedere. ' . ■

D1V ERSB

SOCIETATEA COMERCIALA DE 
CONSTRUCȚII „CONPET" SA PETROȘANI

i
l
L r»»•

cu sediul in Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90, telefon 
42450, telex 72526, fax 41152.

EXECUTĂ
.in condiții avantajoase și termene garantate:

—- lucrări de construcții-montaj;
— prestări servicii in domeniul construcțiilor și insta

lațiilor;
—• confecții metalice;
—- prefabricate;
— borduri;
— betoane.

-

OFERĂ
spre viuzare din stor, prefabricate (la prețul anului 1990), 
utilizabila la garaje, gospodării anexă, etc.

___

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 
PAUL NICUI.ES/ U 

Responsabil de număi 
lom DUUKK 
Gorecb ra :

Emilia ACHIREI șl Viorica FIRTULESCU

PIERDUT cal alb — urechea dreaptă crestată lateral față, 
cicatrice pe naiă — In zona Boțonl (Rancot). Adresați Ncgrean 
Traian, Boțoel, nr. 30. Oferim recompensă. (2703).

PIERDUT contract Închiriere, pe numele Juchi Albiș, elibe
rat de I G.CIL. Vulcan. 11 declar nul. (2724).

PIERDUT parafă cu înscrisul dr. Trăsoău Dorina — medio, 
eliberată de Spitalul de Întreprindere CluJ-Napoca. O declar nulă. 
(2726).

PIERDUT certificat de studii, certificat de naștere ți permis 
de c.jnduoere pe numele Olăieru Nlcolae, Urlcanl. (2706).

TLERDUT legitimație bibliotecă, pe numele Sebestycn Jozsef, 
eliberată de U. T. I*etrugani. O declar nulă. (2681).

PIERDUT adeverlnță-aagajament, pe numele Lucael Elenă, 
eliberată de DPMOS Deva. O de< Iar nulă. (2691).

COMEMORĂRI

AZI, 16 iunie 1992, se Împlinesc trei ani de la dispariția ful
gerătoare a celei care a fost o buaă mamă și soție

MORARU WANDA-MAGDALENA
Copiii Roii, Pușa ți aoțul Tltl. (2682).

SOȚUL Jan, copiii Gabt lela, Măritiș ți Sorin anunțăm cu adlncă 
durere In suflet Împlinirea a trei anj de dnd a plecat de lingă 
noi, iăsindu-ne cu sufletul Îndurerat, cea care a fost o minunată 
eoție și toarnă

ICHIM ELENA
Sufletul tău drag și luminos 11 vom păstra veșnic in amin

tirea noastră. (2633).

Cotidianul de opinie șl Informație al 
Văii Jiului „ZORI NOI* e*te realizai de 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZOB1 NOI* S.A, 

InHInțală conform De
ciziei ar. 208/12.0G 1991 
a Prefecturi) judrțolui 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Milei lalele Decomandate șl nepublicate 
ou te retliluie. Responsabilitatea morală 
și Juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse In articole aparține. In excliuk 
vitale, autorilor.

■

SCET ROMCET Hunedoara li
vrează ea gros, prin magazinul 
din Lupeni, Aleea liliacului, bl. 
2, zilnic intre orele 9—12, 16—18, 
o gamă variată de produse: ți
gări Royale, Flada, Monte Carlo, 
Viceroy, cafea boabe, dulciuri, li
chior, sucuri, șampon, confecții, 
electrocasnice. (2624).

CROSUL PETRILEAN. Sîmbă- 
tă. 20 iunie 1992, pe traseul Lo
nea, cap de linie — «Petrila, club 
muncitoresc, se va desfășura a 
Il-a ediție a „Crosului petrilean". 
deschis tuturor categoriilor de 
cetățeni.

Startul : ora 10, Lonea, cap de 
linie.

Câștigătorilor 11 se vor acorda 
diplome ți premii In obiecte.

înscrierile se fac la telefonul 
50696 ți la serviciul administra
tiv E. M. Petrila. (2713).

OFERTE SERVICIU

ȘOFER, categoriile A, B, C, D, 
E. doresc angajare firmă parti
culară. Re'ații, familia Deleanu 
telefon 44GG5, după ora 19. (2709).

CAUT urgent pensionară, fost 
cadru didactic sau medical, pen
tru Ingrillrea uc’i fetițe de ze«e 
luni. Telefon 45993, dimineața 
pină la ora 10, șl după-amiază 
de la ora 19. (2721)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str, Nicolae Bălcescu nr. t 
Telefoane: 416G2 (director-redactor țel); 
41G63, 42461 (secții).

*

TIPARUL | Tipografia Petroșani. »tr. 
Nlcolae Bălccscu nr. 2. Telefon 41365.
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