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Români mărșăluind prin fiopa
In căutarea unui loc de muncă 
a unui trai îmbelșugat, valuri 

de locuitori din țari africane mi
grau către statele dezvoltate, 
vest-europene. Care aveau șî au 
propriile dificultăți economice și 
sociale. însă total diferite de să
răcia celor plecați după mirajul 
prosperității. S-a vorbit și 
scris mult despre așa-numita 
blemă „Nord—Sud”: țările 
Sud, avind un nivel scăzut 
dezvoltare și cele din Nord, 
dustrializate și cu un însemnat 
potențial economic. Marea Me- 
diterană ar fi (și este) frontiera 
naturală dintre aceste două lumi.

In comunitatea economică eu
ropeană s-au elaborat măsuri șl 
strategii pentru controlul sever 
al imigrației, îndeosebi clandes
tine, care influența piața muncii, 
de unde animozități, chiar rasis
te. și escaladarea violenței 
viața socială.

Din 1990 situația s-a schimbat. 
De lo o simpatie pentru romani, 
atunci, pină la circumspecția și 
rezerva de acum. Printre primele 
alinieri la standardele europene 
și mondiale a fost domeniul 
drepturilor omului, înțelese de 
noi ad-literam, adică să călătorim 
unde vrem și să ne stabilim undo 
ne place. Dar socoteala de acasă, 
precum se Știe, nu se potrivește 
cu cea din tîrg. S-a uitat 
blema Nord—Sud, dar 
cut alta.

Oficial se afirma că 
tîv 800 000 locuitori ai 
au plecat spre alte 
îndeosebi în Germania, 
și țările nordice. Toate sînt 
dispuse de acest nou fenomen de 
migrație dinspre statele din Es
tul Europei către cele din Vest.
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Pompierii ne avertizează^
tIntrucît și in Valea Jiului a 

gorit sezonul cald, trebuie avut 
grijă să :

— nu folosiți focul deschis in 
locuri unde sint acumulate mate
riale combustibile sau pe timp de 
vint :

— protejați de razele solare 
materialele ușor combustibile sau 
inflamabile ;

— supravegheați copiii; nu ad
miteri jocul acestora cu focul ;

Raid, în piață, la Petroșani. Prețurile „la zi“ : Cartofi — in
tre 80 și 100 de lei pentru un kilogram ; varză — 80 lei kg ; mor
covi — 20 de lei legătura de patru morcovi ; fasole păstăi — în
tre 70 și 100 de lei kg ; castraveți — 60 de lei ; roșii — între 50 
și 70 lei kg ; ceapă — 20 de lei legătura de patru cepe ; prune — 
100 de lei ; caise — 115 ; piersici — 80—100 ; vișine — 100 de lei ; 
cireșe — 90—100 lei ; usturoi uscat — Intre 25 și 35 de lei căpă- 
țîna sau 600 lei kliogramul ; pere de vară — 100 de lei kg ; mere
— 100 lei ; vinete și dovlecei nu se găseau la ora 9, cînd am în
treprins noi raidul ; ardei — între 25 și 35 de lei bucata ; căpșuni
— 120 de lei la kilogram ; brînză de veci — 300 de lei, telemea
— 400 de lei.De ieri a început practica în | 

producție a studenților, de la 
cursurile de zi și serale, din Uni
versitatea Tehnică Petroșani. Este 
organizată, pe ani de studii și
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Piața și prețul coșniței— nu folosiți instalații elec
trice cu defecțiuni sau improvl- ] 
zații ;

— verificați și mînuiți cu a- 
tenție instalațiile și buteliile de 
aragaz ; nu folosiți butelii impro
vizate ;

— nu folosiți instalații de pre
parat hrana (sobe, reșouri, lămpi 
cu petrol etc.) cu defecțiuni ;

— nu aruncați resturile de ți- I
”ri î-a îrdîmrxlora "
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gări li întîmplare.
Comandamentul pompierilor

Cine face drumul ?
Aceste rinduri sînt cu adresă 

directă. Și bine ar fi ca domnul 
primar Ghcorghe Stoicuța să le 
citească. Calea de acces spre ca
bana Brădet este grav avariată 
de construcția unui obiectiv so
cial pentru studenți. S-au efectuat 
•ăpâturi In urmă cu doi ani, după 
care lucrările au stagnat. Malul 
■u a fost consolidat. Ca urmare 
•urparea lui nu a mai putut tl 
evitată. S-a distrus astfel total 
Una dintre cele două benzi de 
circulație a străzii care asigură 
accesul autovehiculelor spre Uni
versitatea tehnică, spre stadionul

I
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i■ STUDENȚII
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PRACTICĂ

.Știința”, spre zona „Brădet”, ca 
și spre locuințele cetățenilor din 
zonă, 
cesar 
gență 
lui și 
malul 
secințele sînt previzibile.
mașini cu tonaj mare pot trece 
cu mare dificultate. Cum iulie se 
pare a fi mai puțin ploioasă, iar 
august — zic meteorologii. cel 
puțin In prima parte Va permite 
lucrul, obiectivul de care vorbim 
considerăm că este prioritar. (Al. 
IIORAȚIU).

Paguba zdravănă. Este ne- 
un efort maxim și de ur- 
pentru consolidarea malu- 
refacerea drumului. Altfel, 
se va rupe cu totul. Con- 

Deja

specializări, In exploatări miniere, 
preparați!, societăți comerciale 
care produc utilaje pentru indus
tria extractivă din cele mal im
portante centre miniere din țară. 
Pină în 24 iulie studenții vor cu
noaște efectiv fenomenele
tranziție din acest domeniu spre 
economia de piață. (T.S.).

de

Prin amabilitatea unui corespondent din Deva, care a cutre
ierat piețele din Deva și Hunedoara, aflăm că la Hunedoara pre
țurile sînt aproape aceleași ca la Petroșani, iar la Deva, unele 
produse sînt mai scumpe. Este cazul roșiilor — care ajung în 
Deva pînă la 120 de lei un kg, al cartofilor care ajung pînă la 
120, ca și al verzei, de asemenea mai scumpă.

Dincolo de comparații, o constatare mal mult decît îngrijoră
toare. Sîntem in mijlocul lui iulie. In toiul verii. Firesc, ar trebui 
să înregistrăm cele mai scăzute prețuri pe piață. Calculați, stimați 
cititori, cîți bani cheltuiește o gospodină în piață, într-o singură 
zi pentru a da de mîncare unei familii cu numai 3—4 persoane. 
Și dacă vom corela rezultatul cu cîștigul mediu al unei familii... 
cred că ne punem — metaforic vorbind — .mîinile în cap” I Asta 
nu e liberalizare ci scumpire aberantă. Și este normal ca fiecare 
țăran să pretindă astfel de prețuri atîta vreme, cît pe bietul pro
ducător îl .omoară” transportul mărfii (motorina sau CFR-ul, tot 
.un drac”,) ca șl lucrul pămîntului (cît, oare îl costă închirierea 
unui utilaj cu tractor ?). Ca să nu mai vorbim de altele. .Pariul”, 
celebrul pariu ctx agricultura al domnilor guvernanți s-a dus tot 
acolo ca și pariul tot la fel de celebru cu bișnițărimea. Sic 1 Da’ 
pe buzunarul nostru, nu al... domniilor lor, mai-marii țării. (Al. 
IIORAȚIU).
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CIMITIRUL și CONTAINERUL
Vreme de două săptămîni, în licee, evenimentul principal a 

fo .t bacalaureatul despre care mai mari n > fost emoțiile și spe
rietura decît dificultatea examenelor. După experiența din anul 
trecut, profesorii au insistat asupra nivelului de pregătire a ele
vilor. îndeosebi cei din clasele terminale (a Xll-a și a Xlll-a) 
faeîndu-i să înțeleagă că cresc exigența și complexitatea acestor

In sfirșit, emoțiile au trecut
Bacalaureatul s-a încheiat

„Locatarii blocului nr. 3, str. 
Independenței, împreună cu A- 
sociația de locatari nr. 4 Aero
port, am făcut în anul trecut toa
te demersurile pentru mutarea 
punctului de gunoi menajer de 
la poarta cimitirului, lucru care 
s-a respectat doar pentru o lună 
de zile, după care șoferul de pe 
mașina de gunoi a EGCIs cu nr. 
31 III) 5202, nu știe nimeni la 
indicația cui, a adus din nou 
containerele de gunoi ale A- 
sociației de locatari nr. 3A în 
același loc.

Motivațiile acestei cereri sint 
următoarele :

— Asociația de locatari nr. 3A 
Aeroport (administrator llor- 
nung Nicolae) refuză să-și refacă 
punctul de gunoi menajer pe 
care l-a avut și pe care abuziv 
l-a mutat la poarta cimitirului,

la Asociația nr. 4. In aceste con
diții nu se poate întreține cură
țenia în jurul punctului de gu
noi menajer, cele 8—10 blocuri 
ale Asociației nr. 3A fiind la 
distanță marc, se aruncă guno
iul pe spațiul verde și în cana
lul de gardă al blocului nostru, 
deoarece pentru aceste blocuri 
distanța este mare față de acest 
punct gospodăresc ;

— Blocul nr. 3 din str. Inde
pendenței este singurul bloc al 
Asociației de locatari nr. 4 care 
folosește acest punct gospodăresc 
și caic la rugămintea Bisericii 
i.ivczeni a consimțit să mute 
containerul la punctul menajer 
între următoarele două blocuri 
de pe aceeași stradă (intre blocu
rile 5 și 7), fiind rațional din punct 
de vedere al distanței și numă
rului de blocuri arondate.

Menționăm că Asociația do 
locatari nr 3A a avut amenajat 
punctul gospodăresc în spatele 
Alimentarei nr. 10 din strada 
Păcii, far o perioadă l-a avut 
lingă rampa de gunoi menajer 
de la punctul termic nr. 8 undo 
nu este nici un impediment pen
tru a-și amplasa punctul gospo
dăresc, fiind totodată și în apro
pierea celor aproximativ 30 co
tețe de porci și păsări ce 
dețin și ale căror dejecții 
prezent sînt depozitate tot 
poarta cimitirului, la punctul 
gospodăresc al Asociației nr. 4“.
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exame n'1. Potrivit infoi mațiilor neoficiale ale unor președinți ai 
corni,iilor de bacalaureat din liceele Văii Jiului s-au obținut re
zultate bune, susținind nivelul cunoștințelor tinerilor. Dar asupra 
rezultatelor vom reveni cu observații în zilele următoare cînd 
situațiile vor fi clare. Am auzit opinii care luau în deriziune fap
tul că probele bacalaureatului au Început cu cea orală la 
română. Orientarea spre a verifica la bacalaureat, oral și 
cunoștinței'! de limba și literatura română este justificată, 
minînd, in viitor, mai multă atenție în exprimare, nu ca

N.I1. Speram câ apelul locata
rilor se va face auzit. Cimitirul 
trebuie respectat.

Certificatele
limba 
spris, 

deter- 
ncuin.

După o scurtă va'anță proaspeții bacalaurcați Încep pregătirile 
p'litru examenul de admitere In universități care va fi Începutul 
lunii sept'mbrie, revcnlndu-se și In acest fel la matca ti adițiilor 
Învăț uninlului românesc. (T.S.)

Centrul de distribuire a cer
tificatelor de proprietate nr. 4 
Vulcan, găzduit de Casa elevu
lui, are program în zilele de 
miercuri și joi, între orele 8—16. 
Pină In moment ui de față nici 
s-au distribuit un număr de 18311 
de certific ;ite, din totalul de 5010. 
Cam puține. Aducem la cunoș
tința celor ce nu au intrat încă

vă așteaptă !
în posesia prețioaselor documente 
— evident, celor arondați cen- 

nr. 4 — că, în luna august, 
va fi închis, urmind a-și 

activitatea cu începere dc 
septembrie. Bine ar fi ca,

Irului 
acesta 
relua 
la 1 
în (oa
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In cîteva blocuri din capitală a fost oprită 
timp dc 4—5 ore livrarea apei potabile, din 
cauza intîrzierii la plata a unor facturi. Faptul 
a devenit „caz de presa" in două cotidi ine cen
trale, fiind invocata canicula, cu ajutorul căreia 
argumentele în apararca locatarilor trebuiau să 
c.,pcte mai multa greutate. Nu ne-ar mira ca 
acest caz să ajungă și pe masa Guvernului, in 
aceste zile de lucru intens ale verii noastre fier- 
binț'i.

Le dăm dreptate oamenilor (dreptul la apă e 
sfînt și nu-1 comentăm) dar ne gîndim Cu năduf 
la sărăcia noastră. Noi, deși ne aflăm într-un 
bogat bazin hidrografic, suportăm zilnic, _ de 
cițiva ani buni, pedeapsa de a nu avea apă cîte 
14—16 orc pe zi. Spre deosebire dc bucuroștenii 
rămași datornici cu plata facturii, noi am achi
tat apa în avans, pentru cine știe cîți ani de a- 
cum înainte și fără să avem nădejdea că se va 
trece cîndva de la livrarea alternativă la cea 
continuă a acestui produs vital.

Locuitorii noștri sînt de multă vreme resem
nați. Rar cînd se mai face caz de acest neajuns 
si oricum, nimeni de la noi nu se plîngc nici în 
Parlament, nici la Guvern. Deși soluția pe acolo 
se află...

Avem un bazin hidrografic atît de bogat înc-ît 
am putea livra apă ți pentru „export" 
Gorjului, prin

(eventual 
cădere libera) dar izvoarele noas-

t-.'V

tre curg, curg fără să le valorificăm nici pentru ( 
energie, nici pentru consum. Dc la Roșia 
Galbena, de la Jupîncasa cu afluentul său 
șelu, la Jicț, Sălătruc, Izvorul și Polatiște 
fără să punem la socoteală cele două Jiuri 
s-ar aduna cel puțin două surse principale, 
debite peste necesarul municipiului. Pe vremuri 
cînd aveam fonduri, n-aveam gospodari. Acum, 
greutățile încep cu lipsa de fonduri. Deși, 
Cu gospodarii nu stăm prea bine... Cu ceea 
au primăriile abia se încropesc lucrările 
dărești de maximă urgență.

Aflăm cu satisfacție cum prind viață 
proiecte cu sprijin extern (credite pe 
lung, cu dobinzi infime) pentru rezolvarea 
fond" a unor probleme acute ale țării, 
că nu ar fi lipsit de interes ca printre < 
probleme să fie înscrisă și alimentarea cu
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_____ „__... _______ ,. ___________ ___ _____ c
a marilor aglomerări urbane. Nu numai Valea jl
Jiului suferă pedeapsa restricțiilor, sînt și alte j 
centre, chiar și capitala, unde acest produs al J 
minimului de confort, este neîndestulător.

Cit ne privește o lucrare de amploare reali- îl- ■ - ’ - ’ ■ ................. • -. •. j
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zată la noi, ca potențial furnizor și pentru alții, 
ne-ar situa pe poziția primului avantajat ceea 
ce, să recunoaștem, nu se află Ia îndemîna o- 
ricui. Deci, cu ochii la robinet, așteptăm cu in
teres noul guvern, așteptăm vremuri maî bune.

Ion MUSTAȚA

o» «

PENTRU INFORMAREA DUMNEAVOASTRĂ

„Numărul infracțiunilor 
e în scădere“

□ S-A DESCHIS 
„PREPARATORUL". 
PACE ȘI DEZINTERES. 
Lupeni, :-a deschis, 
să p tu nună. ștrandul
cat „Preparatorul", 
bucurie pentru copiii 
și n i numai, nici nu 
Zilnic, , 
sportiva 
de copii și tineri. E firesc, c 
cânți și înotul e un sport benefic 
la toate vârstele, iar pentru copii 
zbenguiala in apă e o bucurie 
fără scaman.

Păcat că acest lyern atît de e- 
lcmcntar nu este înțeles și în 
cel lalte localități al<? Văii Jiu
lui. La Petroșani ștrandul din 
Complexul sportiv „Constructo
rul minier" e indii- de anul tre
cut; ștrandul olimpic de la Pc- 
trila a rămas o hinv ră, o fata 
morgana, construcția aproape de 
finalizare devastată, iar o parte, 
din mat-riale „superior" valori
ficate in inter-sul propriu al 
unor persoane. Dar, cine mai știe.

La Petroșani copiii se bălăcesc 
In apa r- cc a lacului navomodc- 
liștilor.

Noroc deci, cu ștrandul de la 
■Lupeni, cu faptul că ștrandul are 
gospodari buni. Ștrandul s-a 
deschis ș] in acest an după am
ple lucrări d-.- reparații și igie
nizare. Au fost reparate, igieni
zate și revopsite bazinele de 
înot, cabin le, băncile, in..talați- 
•lc de joacă, chioșcul de răcori
toare și grupul sanitar. Apa este 
filtrata prin cocs, clorinată zilnic 
si in. ălzită, astfel că temperatu
ra ci variaza intre 23—25 dc gra- 
dr

Așadar, toile condițiile pentru 
reconfortaie .i o destindere atît 
tL benefică p nt u organism. 
(I. URAGAN)

ȘTRANDUL 
1N REST...

I.a 
de o

t rmofi- 
?4ai mare 
Ltipcniului 
se putea, 

ace i ta tradițională bază 
i e invadată de peste 500 

vâ

Se 
gră- 

în 
cimi-

citeva

■ E VREMEA COASEI, 
cosește peste tot : in
dini, finețe, pe dealuri, 
parcuri și chiar în... 
tir. Deunăzi, am
femei indeletnicindu-se cu treaba 
asta in cimitirul de la Iscroni. 
Nu c nimic rău că o fac. Dim
potrivă. Rău este că nu se pro
cedează așa și în alte locuri dc 
veșnică odihnă, asaltate de bălă
rii și în care buruienile ajung, 
azi miine, la înălțimea gardului. 
De zici că te afli in junglă,.. 
(Gh. OLTEANU)

nn nevoie, de ajutorul competent î 
și generos al acestor tineri prie- j| 
toni ai munților și oamenilor, de » 
sfatul și Încurajările lor. Din a- j 
cest an postul de prim-ajutor ’ 
Salvamont va funcționa în refu- n 
giul ridicat în toamna trecută • 
chiar de salvamontiști, cu ajuto- J 
iul vânătorilor de munte. (I.D.). t

I

TABArA „SALVAMONT" 
BUCURA. Inccpînd

1 iulie a.c., inimoșii
LA 
La 
vamontiști din Lupeni au 
dicat din nou catargul 
steagul alb .și crucea roșie, 
imensa căldare glaciară, chiar 
malul lacului Bucura, steagul alb 
cu crucea roșie la mijloc este în- 
semnul taberei de prim-ajutor po 
care tinerii salvamontiști din Lu
peni o deschid, la începutul fie
cărui sezon estival, în masivul 
Retezat. Postul de prim-ajutor 
este un act de generozitate, prin 
care salvamontiști» se pun în fie
care vară Ia dispoziția turiștilor, 
a celor care străbat cărările alpi
ne ale Retezatului ți, nu o dală,

de 
sal- 
ri- 
cu
In 

■ pe

■ PLATA ȘOMERILOR. Se-’ 
sizați de știrile publicate în presa . 
centrală nc-am interesat la Ofi- S 
ciul municipal al Direcției de î 
muncă și protecție socială de un- ț 
de am aflat că și la noi, în lu- j 
na iulie, plata ajutoarelor de șo-1 
maj va întirzia 5 zile. Răspunde- . 
rea pentru această întîrziere 
anunțat-o Oficiul central de 
tă din București,

ți-a 
pla-

oa-■ DRUMURILE. Gîțiva 
meni de bine pe care ii întîlnim 
mai rar prin cartierele mărgina
șe au făcut o faptă bună repa- 
rînd, cu un strop de asfalt, in
tersecția dintre străzile Cărbu
nelui ți (fost ?) Engels din Petro
șani. Dar n-au trecut dincolo de 
bariera din apropiere. Dacă trec 
dincolo de barieră, spun șoferii 
care circulă spre depozitele din 
Clemenței, drumarii vor face o 
faptă... eroică ! (I.M.)
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Garanția
lei o berc — la halbă sau Ia sticlă —, trebuie sa la>î, pc 

lingă suma cuvenită pentru licoarea în cauză, și o alta numită 
„garanție". Aceasta este... garanția pe care vînzătorul restauran
tului sau bodegii o are că omul muncii — după co „i-a ras“ con
ținutul — va aduce înapoi recipientul din care a băut. Dintr-un 
punct dc vedere, cei care vînd au dreptate: mai sînt „colecționari" 
sau din aceia cărora după cîteva beri, le vine să facă praf halbele. 
Pe dc altă parte, m-am gîndit cum ar fi în Occident, de exemplu, 
dacă unui client i s-ar cerc și banii pentru garanție. Cred că ti
pul ar ramîne ca la vederea unei bombe atomice în funcțiune. Asta 
pentru că, acolo, cînd rostești garanție, te gîndești, bunăoară, la 
o perioada de timp pentru care ești asigurat că nu vei avea pro
bleme cu marfa cumpărată. Sau că prezinți garanția că vei îna
poia la timp o suma de bani ctc. Deh, chestie de mentalitate !

••••■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■•■••••••••••••••••

Români mărșăluind prin Europa
(Urmare clin pagina I) «Ic

Deci problema actuala se eh im<: 
„Vest—Fz t“. Așa s-a născut o 
altă ategie. Din cauza inslabi 
li’ății economice, soc i ilL- și poli
tice, stat le vest-curopene nu 
s-au grăbit, deși erau dispuse, să 
injecteze capital în România. E- 
r.m dispuse deoarece țara noas
tră r-,te un ecran, ca un t nipon 
■ n cal a noului fenomen migra
torii) dinspre Est către Vest. Așa 

face că țara c plină de afri-
< ni și .r.iatici, veniți clandestin 
in România, intentionind * ;i a- 
p i drumul spre Vest. C îre 
n- le rinei să-1 primească.

U a țarilor europene se între- 
c’^sclnde pentru noi, nu primesc 

ît oficiali și „oameni de afa-
< i“ Acum cumpfVim totul din

ri ‘.tul Europei, care ne da 
toate pina și deșeuri chimice și 
toxice. Economia națională este 
in stare <Je haos prin contribuț i 
directa a factorilor economici, 
lata un singur exemplu. In Pe
troșani a venit directorul unei 
întreprinderi prospere, acum SA, 
desigur, care exporta in fosta 
Uniune Sovietică îȚuimite piese 
hi Ir.mlice. Erau părți componen
te ale combin lor importate 'i 
utilizate în minele Văii Jiului. 
Pe care, însă, scria „M ide in 
TJRSS". J ' . ’ " " ' '
și cea <Un răposatul CAICR, 
iri prinderea, și multe, 
lele, cu nume itori 
dc înaltă clasă, nu 
de dc facere. Și di 
in Valea Jiului un 
foștii colegi propilnîndu le 
ceri: furnizare de

în mini’le Văii 
însă, scria „Made 

Dispărînd piața rusească.... în_ 
multe al- 
specialișl i 
are piață 

a venit 
le și-a căutat 

afa- 
componentr

Șl 
mai
ace i

pentru combini', ba chiar și ser
vice. Nu i s-au dat nădejdi zicîn- 
du-i-sc că „importam din Vest".

Tot închinindu-sc noilor idoli 
vedici, întreprinderile. lipsite de 
piațS dc d' .facere, își rcstrîng 
activii iii i și rînrlul șomerilor se 
îngroașă. Toți sînti-m fie aceeași 
părere că numai prin eforturi 
proprii, cum ne spun diverse or
ganism,, bancare și economiști 
cunosc nți, cum este dl. Angliei 
Rugină, ne vom relansa, dar ni
meni nn mișcă un deget. Ne 
ploconim, faiein temenele t liro- 
pctic care Europă ne trînteșlc 
ușa în nas. După alîta amar dc 
izolare, observăm ca cei care ati 
lacul în delegații, in apropiatul 
sau mai depărtatul pcrimctiu al 
Vestului, le fac și acum spre bi
nele și prosperitatea personalii 
Cine poate... Dar știți zicala. Așa 
se mărșăluiește prin Europa.

Vulcanul ocupa, mai anul tre
cut, un loc de neinvidiat în ce 
privește starea infracțională. In 
momentul de față, asistăm însă 
la un reviriment. Despre acesta 
și despre altele am discutat cu 
dl. căpitan Petru Avram, locțiito
rul șefului poliției din localitate.

— D-lc căpitan, care este — 
să-i spunem așa — diagrama stă
rii infracționale în ultimele luni?

— In lunile martie-aprilie, au 
fost înregistrate 34 fapte penale 
cu autori necunoscuți, din care 
ponderea o dețineau infracțiu
nile comise prin violență. In in
tervalul mai-iunie, am înregis
trat 19 fapte penale cu AN, din 
care doar trei comise prin vio
lență. Respectiv, două tîlhării și 
o tentativă de viol. Diminuarea 
numărului de infracțiuni tie a- 
cest gen se datorează — zic eu 
— faptului că lucrătorii poliției 
din Vulcan — în special forma
țiunea de pază și ordine și judi
ciarul — au, înțeles mai bine me
nirea pc care o au în cadrul Mi
nisterului de Interne, aceea de a 
apăra ordinea, de a asigura li
niștea, un climat civic corespun
zător.

— După cîte știu, ați beneficiat 
și de un ajutor din partea In
spectoratului Județean de Poliție..;

— Intr-adevăr, timp de o lună 
formațiunile respective au lucrat 
nenormat, 12—14 ore pe zi, a- 
vînd și sprijinul unor subofițeri, 
ajutori de șef de post de pe raza 
județului. In această perioadă au 
fost desfășurate foarte multe ac
tivități preventive, în special în 
căminele de nefamlliști, piața 
agroalimcnlară, cinematograf, sa
la de jocuri mecanice șl în uni
tățile de alimentație publică.

— Rezultatul concret al aces
tor acțiuni ?

— Din peste 40 de fapte pe
nale cu autori cunoscuți au fost 
rezolvate peste 22. Plus că au 
fost soluționate 45 de cazuri eu 
autori necunoscuți, aici incluzînd 
șl fapte comise cu un nn-doi în 
urmă.

— Un caz mai deosebit...

— Cam Loale au necesitat un

volum mare de muncă. Totuși, 
notați-1 pc cel din 13 decembrie 
1991. In acea zi, R.E. a fost ata
cat. în zona Magazinului Tinere-, 
tului, de către Rărunchi Gheor
ghe. Cojocar Gheorghe Cosmin și 
Cânjău Marian. Victima a fost 
lovită și deposedată de suma de 
32 mii lei, un ceas de mină, o 
brichetă, căciulă, stilou, tîlhării 
luîndu-i chiar și bocancii din 
picioare. După investigații mul
tiple, s-a reușit identificarea făp
tașilor în luna mal, anul acesta.- 
Rărunchi era arestat pentru o 
altă faptă, Sar Cânjău — fiind 
militar în termen — este cerce
tat de procuratură. Zic c-a fost 
un dosar mai complex deoarece 
victima a indus, într-un fel, în 
eroare pe cei care au cercetat 
cazul, afirmînd că, în momentul 
agresiunii, din grup făcea parte 
și o fată. Ulterior, „aceasta" a 
fost recunoscută în persoana 
minorului Cojocar Cosmin.

— Pe cc vă ax'ați în prezent ?

— In perioada actuală, ne con
fruntăm cu multe spargeri din 
locuințe. Domnule, e ceva feno
menal: se sparge o locuință Ia 
etajul 4, ușa e despicată-n două, 
hoții cară mobila și ce mai gă
sesc pe-acolo, și nimeni n-a vă
zut și n-a auzit nimic ! Asta-î 
una. Apoi, consignațiile primesc 
bunuri de la diferite persoane 
fără a le verifica proveniența. 
Normal, cci care aduc bunuri spre 
a fi vîndute trebuie evidențiați 
într-un registru special: nume, 
prenume, scrie și număr de bu
letin de identitate, domiciliu. Or, 
din păcate, chestia asta nu se 
face pentru a nu se înregistra și 
adaosul pe care consignația îl 
percepe ia vînzare. Un cuvînt de 
bine aș avea de spus la adresa 
primăriei și sindicatelor unități
lor miniere de pe raza orașului, 
care nc-au ajutat și ne ajută ori 
de cîte ori este nevoie. Același 
lucru îl așteptăm mai mult și din 
partea cetățenilor: o colaborare 
mal strînsă. Asta pentru că, în 
definitiv, avem același scop: a- 
părarea intereselor obștești.

Gheorghe OLTEANU

Bătaie soră
După cc au băut zdravăn, în 

ziua de 4 iunie, loan Oprcan, în 
virată dc 55 de ani, muncitor la 
SC „Spicul" SA și Muntean loan, 
în virată dc 20 dc ani, născut în 
Rîu dc Mori, au găsit cu cale 
să se ia la bălaie. Acestea toate 
Se petreceau în bufetul „Oltul" 
din Petroșani, undeva deci, în 
apropierea gurii. Bătaia a avut 
loc po o linie ferată secundară. 
Arme: pietrele. Muntean loan 
prin le o piatră mai mare '.i 1

cu moartea
nimerește pc O.I. în tîmplă. Apoi 
fuge. I.O. este transportat la 
spitalul din Petroșani și după 
cîteva orc, la Deva. Moare în 
dimineața zilei de 5 iunie. In zi
ua de 9 iunie criminalul esto 
identificat cu sprijinul cetățeni
lor și se află în cercetare penală 
pentru infracțiunea de lovituri 
cauzatoare dc moarte. Va fi de
ferit justiției. în prezent este a- 
restat preventiv. Alcoolul, dii» 
nou, și a cerut și, din nefericire, 
și-a primit victimele.

Tot alcoolică
Cenușa l’.iwl .u<- numai 16 ani. Era muncilor necalificat 1j 

EM Livezeni, Daniel l’irjul are 22 de uni. Lucra la ENI Dilja. Dc.s- 
p.i loan are 20 «le .ini. în plus față de ceilalți, are și o mulțime d<5 
fărădelegi pc conștiința. S-au pus frații noștri pc băute. După care, 
in stare dc „iritare" fiind, au apreciat că este loc de o tllhăric. 
L an acostat pc Ciocan Timotei, un copil de numai 17 ani. Ba 
„pumni" și la „picioare" sînt tari. L-au bătut zdravăn pc Ciocan 
irimotei, pe care, între altele, nici nu-1 cunoșteau. După care l-au 
prădat de bunuri personale — o geacă șl alte obiecte — în valoare 
totală de 16 mii lei. Tâlhărie. Ea cîteva zile nu foșl arestați pre
ventiv. Justiția ii va „trezi". Speram î
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și „marea“... ei aventură
Franța „a cîștigai“ 

Campionatul mondial din 1998!
Candidată alături de Maroc și Elveția pentru a organiza Cam

pionatul Mondial de Fotbal, ediția 1998, Franța a întrunit sufra
giile Comitetului executiv FIFA cîștigînd disputa cu 12 voturi, 
față de Maroc, 7 și Elveția nici unul. Așadar, sfîrșitul de secol 
va încrusta in istorie, pe harta Europei și a lumii, numele Fran
ței cea caic găzduiește pentru a doua oară un campionat mondial 
dc fotbal. „Este o mare onoare pentru Franța care va ști să con
firme capacitatea sa organizatorică și să arate lumii că împreună 
cu Julcs Rimet au fost la originea Campionatului Mondial", a de
clarat doamna Frcderique Bredin. ministrul tineretului și sportu
lui. Dar pină atunci World Coup ’91 nici n-a început. Platini, se
lecționerul Cocoșului galic, echipă ce s-a întors zdrobită de la 
Euro ’92 și-a dat însă demisia, iar acum reprezentantiva Franței 
trebuie să se pregătească pe două fronturi. O vizită în SUA ’94 șl 
apoi o gazdă la înălțime la intrarea în mileniul trei — Campio
natul Mondial de Fotbal 1998.

N A V O M O DE L I S M

Un dialog „neteleghidaC*

MOTTO ; ]n viață se mai ți pierde, sc'mai ți obosește, in sport nu 
poli să învingi tot timpul.

R. COSAȘU

Orice performanță presupune prin definiție efort. Această par
ticularitate elementară ne eliberează de prejudecata privitoare la 
loisir, care ar însemna, înainte de toate, facilitate. Nici sala de 
gimnastică înzestrată cu aparate, nici ringul, nici stadionul, nici 
terenul de tenis nu sint locuri ale plăcerii, ei ale suferinței.

Nimic mai onorabil decit să știi să primești înfrîngerea de 
moment cn aceeași demnitate in gesturi cu care, ieri, îți potriveai 
pe frunte cununa cu lauri.

I’oale că nimic nu este mai îndrăzneț în sport, decit să (e 
aventurezi iiilr.o cursă în care nu-ți cunoști adversarul și nici 
Propriile resurse. Pină la urmă aceasta și nil numai aceasta este 
la originea marilor performanțe.

Și in acest an Știința și-a propus ajungerea în finală, l’n 
obiectiv îndeplinit, dar... o Cupă... pierdută !

I.-am căutat Pe dl. Vasile Bercu, antrenorul Științei, pentru 
a reface, ex-rctro, filmul unei formații care a revenit pe platoul 
«Ic filmare pentru a doua oară, în decurs de doi ani inccrcînd să 
găsim, dacă nu Cupa, atunci măcar piedestalul.

— Așadar, domnule Vasile 
Mereu, acum la aproape o lună 
de la încheierea disputelor — 
campionat — cupă, cum vedeți 
analitic jocul, rezultatele si o. 
biectjvul care iată, in ciirind 
bate la ușă ?

— Mai intii să respectam tra
diția ți cu bun simț să mulțu
mim cchip' i, aecțirj, publicului, 
sponsorilor (Ligă, RĂII. „Zori 
Noi" ți altora) rar,. înconju
rat echipa, în toate momentele 
ci, cu căldură. Fără sprijin, nu 
«un fi ajuns în finală, nu ne-am 
fi clasat, pc loc bun și în 
• .'impionait.

1991 loc 7 — cîșiigarea Cupei;
1992 loc 8 — finalistă,
A compara statistic rezultatei»* 

acestui an ar fi Un regres. A ju. 
dec.a obiectiv este un progres, 
<n 1992 echipa a pierdut trei ju
cători: Sușinski (Minerul Lupani), 
fliev (ceruperat în final de cam
pionat), S mc.n (Dinamo .și a 

J’" ' Cine vrea (sau nu vrea) să se 
inmormînteze o echipă ?

După cinci ani, dc ciad c hipa „Viitor ii IGCT-, Petroșani" j 
n.i ut, iată < a i se pregătește... sfirșilul.

foita interna a RAGCL-iiluj Petro.ani, aproape c.î mi inii 
poate face fața cerințelor competiției și a cnut animare Federației 
Romane de Vob i, neînscriind nici echipa în campionat și așteap
tă, măcar o ■ iptămîni, pentru ca cineva, rle la nivel de oraș (Pri
mai ie, RĂII, I.iga, alți sponsori) să dea o mină de ajutor, con
diție necesară pentru a putea să participe la campionatul națio
nal de volei, divizia B, tineret, anul competițional ’92—’93.

Prin aceste rinduri, dl. Valentin Lungit, președintele secți 1 
lacc un ultim și marc apel lumii sportive și credem că nu de
geaba. Meciurile de volei, au adus, de fiecare dată, un public 
decent și cunoscător, susținător al ideii și echipei, dar numai el 
nu poate contribui la menținerea el în competiție. Cel mai greu 
este cu mijloacele dc tran port, cazarea, masa. Alte cheltuieli ie 
mai poate suporta RAGCL-ul.

Așadar, un cont deschis, o echipă de fete fiumoase, dornice 
dc performanță și de tradiție, vrea sa plece la drum cu un gin I 
marc. Cine o... îmbrățișează ?

(Nu credem că nu există în Valea Jiului societăți, firme, oa
meni dc mare caritate sufletească, care sfl nu poată, cit de cit, 
<a dea o mână de ajutor. Mal ales acum, la început ’),

mers pe două fronturi, pruncind 
in luptă, la un moment dat pa
tru juniori, clin care doi, necopți 
fiind, au prins echipa. Rcvnic și 
Giura. Talentați și cu frumoase 
perspective. Ca și ceilalți de alt
fel. Confruntat cu multe probleme 
de sănătate a jucătorilor, cu de. 
Se întreruperi de campionat — 
ce au scos în două rinduri echi
pa din mină, eu mari probleme 
in deplasarea sportivilor, cu mici 
probleme interne, de organizare, 
actualul sistem nu a triat valo
rile ridicînd prîntr-un juc câști
gat, acasă orice echipă destul de 
sus și aruneînd după o „pierde, 
re" echipa în groapa cu lei.

Tx>tul nostm s-a bazat ca ți 
anul trecut pe experiența ți ma
turitatea unui Soare, Drumea, 
Lorziko, Mureșan, Rațiu, Pala- 
niariu (ca f-ă enumăr pe cîțiva 
dintre cei 15 mereu in teren) îm- 
bhnnd cit și cum ani putut tino.

rețea juniorilor pentru a face 
o echipă competitivă și am lacul.

_  Apropo, noul campionat va 
avea o altă formula de desfășu
rare. Care ar fi avantajele și ca
re ar fi obiectivul științei în 
etapa *92—’93 ?

— Ca drept dovadă că siste
mul nu a fost bun s-a și revenit 
la cel ce intră în vigoare la 22 
august, cind va începe campio. 
natul. Va fi o serie cu 12 echipe, 
cu etape ritmice in care, intr- 
adevăr, se poato vedea mai bine 
valoarea echipei. Obiectivul nos
tru ar putea fi plasarea în pri
mele 6 și de ce nu, din nou, în 
finală ți cițUgarca Cupei.

Dar toate acestea se subjugă 
unui proces de „stabilizare" pe 
bază de dale concrete. Sponsori
zare, organizare, completare a 
lotului. Să nu uităm că finali.știi 
și.au mai adăugat un an și pic
tarea unora, ar putea rupe armo
nia ce s-a creat in teren. Baț la 
porțile echipei Bonoa și Iloliko, 
doj copii de viitor, dar în fața 
unui Dinamo, Steaua va fi greu, 
începem pregătirea în 20 iulie și 
odată cu ca renasc ți marile am
biții ale echipei de a fi recunos
cută nu numai de Universitatea 
Tehnică ci și de Primărie, R ĂII, 
de tot orașul fund singura re
prezentantă a municipiului >n- 
lr-o divizie națională.

La porțile Jiului!
Mai sini puține zile piua la 

reînceperea pregătirilor (14 iulie) 
și tot puține pină la începerea 
campionatului, 16 august. Pină 
atunci, iată că nu ducem lipsă 
de zvonuri, care pol deveni cer
titudini.

Jn primul rind lini arc avan
sate tratativele dl Marian Zamfii 
(U. Craiova) ți Anton (l’aringu) 
l’ctrila T.onca). A fost văzut, și 
Cornea, fostul jucător al echipei 
UTA și apoi al ARlS-uliii (amin- 
doufi elin Arad). Și mai sint ți 
alte nume, deocamdată fura o 
cert itudine.

După o evoluție de un retur 
în Ungaria, la Kecskcmct Sport 
Glub, jucătorul echipei Minerul 
Vulcan și al Jiului (fost) se parc 
că va încheia un contract, de 
un an cu o formație cipriotă. Deo
camdată prezența la echipă va 
fi obligatorie, în 13 iulie și aco
modarea cu străinii se parc că 
s-a făcut, bine. Talentatul jucă
tor, mai arc, în oraș, colegi ca 
Baluță, Varga și Sorin Popa,

— D-le Ciortan, ați adus și cu 
juniorii încă un litiu național și 
urmează o mare întrecere cu 
seniorii.

— Da in această lună partici
păm la un mare concurs națio
nal și speram sa ieșim din apa 
cu fața curata, așa cum am fă
cut-o și pînă acum în numele 
clubului, al municipiului pc care 
ii reprezentăm.

— Mai putem noi organiza la 
Petroșani, tradiționala Cupă 
Jiul, după ce dv. sinteți intre 
două antrenamente linul la bazin 
și altul la... procese ?

— Dacă vom găsi sprijin (a- 
propo dc sponsorizare) vom or
ganiza în prima jumătate a lu
nii septembrie tradiționala Cu
pă „Jiul", in cadrul calendaru
lui național de concursuri, la 
clasele noastre forte — teleghi
datele <?u motoare electrice și 
termice, precum și cu bolizi cap
tivi. La tribunal merg pe jos 
(fără sponsorizare) dc cîtc ori 
aud că c în joc cazul bazinului 
de concurs, pentru care noi spor
tivii avem un admirabil cult. 
Despre proces nu am ce să vă 
spun decit, cu este pc rol și 
sperăm să învingă forța legii și 
nu legea forței. Nu știm insa de 
unde bate vintul.

— Ce probleme ar mai avea 
secția dv. iii afara de aceasta, 
care tulbură in orice concurs a- 
pele ?

Jiul Petroșani campioană 
națională la juniori, la 

veliere teleghidate
• Un rezultat de excepție, intr-o lume in care c\i epli,i . o. 

firma... tradiția.
• Campionatul național de niivomodele vclium 1 hei și șe

ii, re teleghidate, dc la Neptun. a demonstrat încă o data valoa
rea sportivilor din Valea Jiului. \

• După seniori, juniorii se afirmă și ei. cu demni urmași .ii 
unei tradiții de peste 25 de ani.

• La veliere libere clubul „Jiul" s-a cla .it pe locul III p«* 
echipe.

• DAN ENCULESCU — locul I la v. licee tel. ghi late, locul 
II) la veliere libero. Admirabil rezultat ’

• Dani. 1 Dumitraș, două locuri IV și un loc V la vli-rc 
teleghidate.

• în condiții dificile vini tare, vreme rece și innoiir.il.i. Jar 
tara ploaie, sportivii noștri au luminat cerul speranțelor puse in i 1.

• Urinează pentru seniori cea mai mare competiție a lunii 
iulie. cind se va trage linie și se vor cumula pun. lele.

în competiție, pentru a și apăra titlu), onoarea tradiția și po- 
ranța. elevii și colegii lui I.eontin Ciortan iși vor tringe îndu
ri le. Sa le urăm, dc pc acum, succes 1

Stoian în Cipru?
toți, cindva, componenți ai c- 

chipei Jiul.
„Regret nepromovarca echipei 

mele Minerul Vulcan în divizia 
II, și pentru mine este o marc 
enigmă. Ceva s-n inlîmplat cu 
echipa pentru că așa ceva nu 
se poale'1.

— Deplasările la competiții so 
fac greu, cu trenul, nu avem 
un autobuz sau microbuz, ava- 
riem modelele în tren, plătim a- 
mcnz.i scumpe CFR-ului. Reve
nind la baza sportivă, după 
„dreptul b. replică" din ziar, a- 
vem și noi mari probleme cu 
unii care intră direct în bazin, 
cu oi, cu cîini, țigani, se aruncă 
chiar gunoaie, o adevărată babi
lonic, o sălbăticie la nivel de 
grupuri, greu dc stăpînit.

l’înă la concursuri am vrut 
să redăm luciul dc apă curat 
micuților care vin la joacă, da® 
nu poți să le oferi decit o floră 
acvatică ca și fauna care mișcă 
in jur, adevărate genii ale rău
lui. Păcat.

— Și lotuși mergem mai de
parte ?

— Cil vom trăi, ne vom lupta 
cu greutățile, cu necazurile, cu 
problemele. Apelăm însă și Ja 
factorii responsabili din oraș 
și la toată lumea civilizată. O 
performanță nu este un coș de 
gunoi aruncat dc oricine, indife
rent cine a fost și osie, in locul 
unde s-au format oameni, cu o 
conduită socială și sportivă e- 
xcmplară. Ea este munca unei 
generații și munca oamenilor. 
•Sâ-i respectăm. Altfel vom pier
de din alfabetul civilizației li- 
teră cu literă și vom ajimi e . 
analfabet i.

‘Ba se poalei" zicem noi, după 
ce cuivintclc lui Narcis aveau 
o durere prea marc și poate un 
adevăr „neștiut", propriu uneori 
memoriilor fotbalului. . < A

Pagina realizată dc
Dorel NEAMȚU
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Ieri, a început iu Munchen. 
G< i ni mi o n >uă întrunire Ji 
vul a grupului c<’nr >uptv state 
pute'..c indu ti i.iliz.i'.e (SUA, 
Marca II i: mie, Canada, Franța. 
Japon;?., Germania și Italia). Re
uniuni a ar mai multe puncte 
la ordinea de zi, printre care cel 
mai important se pare a fi Iui- 
'■ca unei hotariri d fin.tive.
ceea ce m ivește in.luderea Ru
siei, în grupul celor șapte, 
propunet ea lui George

in

Ia 
Bush. 

Propunerea se pare că va înlîm- 
pina refuzuri deoarece multe din 
ct4e țap'e consideră că Rusia nu 
îndeplini te condițiile de econo
mia și infrastructură 
pătrunderii in grupul celor 
industrializate state 
Pinâ una alta, insă, 
licitat amînarea cu 
rambii! .ini datoriei
Germania, lucru cu care cance- 
l?>ul H< Imuth Kohl se pare că 
nu va fi de acord.*

P/7 >CES LA MOSCOVA
Astăzi, la Curtea Constituțio

nală a federației Ruse va începe

necesare 
mai 

ale lumii. 
Elțîn a so- 
doi ani a 
sale față de

I

I

internațională»
un pute., ce poate deveni vio
rie. I -te vorba despre, procesul 
intentat PCUS, care după cum se
știe, anul trecut a fost interzis 1 
prin decret de președintele Elțîn. 
Printre cei citați se numără 
Mihail Corbaciov, împreună cu 
alți t

l.eaat de acest lucru, simbătă, 
într-una din suburbiile Mos< vei 
s-a desfășurat Congresul 
care se dorește a fi un 
de reorganizare a PCUS. La a- 
cest Congres. Mihail Corbaciov a 
fost- exclus din rîndurile mem
brilor de partid, cerîndu-se acți
onarea sa în judecată pentru dez
membrarea statului, și s-a hotă- 
rît că acesta nu are nici un drept 
să reprezinte PCUS la procesul 
intentat. Dealtfel, referindu-se la 
acest proces, fostul lider a de
clarat că mai trebuie discutat și 
reflectat asupra decretelor date 
de Elțîn, prin care PCUS a fost 
interzis și i s-au confiscat bu
nurile.

De la PNTCD
1

membri marcanți ai PCUS. f

4 
PCUS, | 

Conqres |
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Toți membrii și simpatizanții P.N.Ț.C.D. care c i 
virsta de pinâ la 35 de ani, sînt invitați joi, 9 iulie 199b, 
ora IR, la sediul P.N.Ț.C.D. din str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 9(j, să participe la ședința de constituire a Organi
zației de Tineret a P.N.Ț.C.D., filiala municipiului Pe
troșani.

Comitetul dc organizare

Societatea comercială
„COMLEMN" SA Deva

invita

inpc toți dienții care au cumpărat mobilă, cu plata 
rate, de la magazinele de mobilă din Petrila, Petroșani, 
Lnpeni, Vulcan și Uricani, să-și achite sumele ce le mai 
datorează, pinâ la data de 31 iulie 1992, pentru a se evita 
calcularea unor dobînzi majorate, în funcție de dobînda 
practicată de bancă. (317 i).

. »

i

r

-MICA PUBLICITATEhoroscop

Spitalul municipal 
Petroșani

organizfazA concurs

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

— diiector economic — studii economice superioare;
— lăcătuș mecanic — cu școală profesională; 

laiâtuș mecanic auto — cu școală profesională ;
— instalator sanitar — < u școală profesională;
- timplar — cu școală profesională;
— fochist — cu autorizație ISClR pentru medic pre

siune, 1
Informați, suplimentate la Biroul personal al Spitalu

lui municipal Petroșani, (l adm.i 7;i5j

ECHIPA DE StRVICI U 
Secretar de redai ți»- 

Paul NI( U. E'-U.' 
Responsabil de nt irri.u 

GJieorghc Ol TEANI 
Corect tir’» :

milia ACIIfREI ți Viorica I IR I I I I • • |1

R*»
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aniversari

Ch\D in buchetul vieții tale prinzi cel de-al treilea trandafir, 
părinții Vasile și liodica, bunicii Aurel și Doina, iți doresc multă 
sănătate, copilărie fericită și iți urează „La mulți ani!“, dragă 
Bata lonuț. (3175).

V1NZAKI-CUMPARARI

VlND vilă, grădină, teren arabil, fînaț. Pui, telefon 160, după 
ora 17. (3184).

VlND apartament două camere, Șt. O. Iosif, bloc 2 A/45, după 
ora 18. (3201).

VlND camion SRD 5 tone, preț negociabil, sat Merișor, nr. 6 
(lingă Alimentara). (3199).

VlND garsonieră, str. Unirii, bloc 8/3/3. Telefon 45122. (3197)
VlND vaci fătate și cai. Vulcan, str. Brazilor, nr. 5. (3195).
CUMPĂR jucării vechi, păpuși cu cap de porțelan, din celu

loid, înainte de 1940. Plata și în valută. Informații, telefon 
96/121912, după ora 18 (3163).

VlND ciobănesc german (lup) pui două luni, familii albine. 
Cumpăr cîntar 10 kg, 20 kg, 100 kg, 300 kg. 500 kg. Vulcan te
lefon 70689. (3188).

VlND baracă — preț negociabil. Valea de Brazi. Relații, Uri
cani nr. 49, Calotă Augustin. (3204)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră Petroșani, str. Vișinilor, bloc 5/5 (Stadion) 

cu apartament două camere. (3190).
SCHIMB casă de colonie, Petroșani, cu apartament două ca

mere, exclus Aeroport. Relații : telefon 50352. (3194).
DIVERSE

SOCIETATEA COMERCIALA „PLUS" SA. angajează:
— economist experiență în comerț și A.P., dinamic, întreprin

zător, bărbat, normă întreagă ;
— inginer, maistru mecanic, experiență în Instalații sanitare, 

tîmplărie, mecanică, normă întreagă ;
— tîmplar pentru abricht, în Petrila, pensionar ;
— vînzătoare în Petrila.
Relații : telefon 45451, între 17—20.
Vinde prin magazinul nr. 1 Petroșani, lîngă Biserica Ortodoxă 

din centru, cauciucuri puțin uzate, vest, la prețuri avantajoase : 
135 x 12, 145 x 12, 155 x 13, 165 x13, 175 x 13, 175 x 14, 185 x 13, 185 X 
14, 185 x 16, 195 x 14 și cauciucuri pe Jenți umflate. (3189).

SOCIETATEA Comercială „ENIGMA" S.R.L. vinde en gros, 
Palinka (500 ml — 296 lei), țigări LM — 126 lei, Viceroy — 95 lei, 
sucuri 330 ml, cola, orange, kiwi — 115 lei, dulciuri (ciocolată, 
gumă, bomboane).

Telefon 45812. orele 10—19. (3202).
PET — PET TRAVEL S R.L.. organizează excursie Ia Buda

pesta în perioada 9—12 iulie 1992.
înscrieri și relații la telefon 43846 sau la autobuz Maribo. 

(3203).
PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Coșoveanu Ovl- 
diu, eliberată de E. M. Vulcan. O declar nulă. (3192).

PIERDUT certificat de calificare în meseria zugrav-vopsitor, 
pe numele Sava Emeric, eliberat de ACMM Petroșani, tl declar 
nul. (3196).

DECESE

CU ADINCA durere in suflet, soția Serena Dorina, anunță 
încetarea din viață, după o lungă ți grea suferință, a scumpului 
ei soț

SZEMETI EMERIC - 1OS1F
Odihnească-sc in pace !
Inmormintarea are loc azi, ora 11,30. Cortegiul funerar plea

că de la Biserica Evanghelică. (3208)

SOȚIA Rozalia, cumnații anunță cu mare durere încetarea 
din viață a scumpului soț ți cumnat

KELEMEN PAVEL
Inmormintarea va avea loc în 8 iulie, ora 16 dc ia Biserica 

Evanghelică.
Dumnezeu să-l odihnească. (3209)

COMEMORĂRI

SOȚIA, fiica ți nepoții amintesc tuturor celor care l-au cu
noscut pe neprețuitul nostru soț, tată ți bunio

CRASNIC LIVIU
că se Împlinește un an de cînd a plecat dintre noi pentru totdeauna. 

Lacrimi și flori pe tristul iul mormînt. (3180).

SE ÎMPLINESC șase luni dc cînd a plecat pe ultimul său 
diurn, scumpa și neprețuita noastră soție, mamă, soacră și bunică

ARZ ILEAN/X (II.US)
Nu t<> vom uita nicirxlatu. Soțul, copiii, nora, ginerele și ne

poții. (3088).

IERI s au împlinit șase săplămini dc cînd a trecut în neființă 
cei care a fost

Ing. LAȘCIJ ANDREI
Dormi în pace, dragă Andrei. (3193).

< otidianiil de opune >1 mior m.ili» al 
' • Irului ..ZOftl NOI* e.tr realizat de 

''Ol II I III II OMt l« I Al A 
„ZOItl NOI* S l

n• I i.iH.h ,> cr tiloi in f)e
• i/ivi ti< ZOft /l •' J’b 1991
• 1*1 « I» t H II II Jljtll țlllu l

D’octnr
MIIU I I HI r< nil SCU *

Materialele decomandate șt nepuhlicafe 
nu te restituie Responsabilitatea morală 
ți juridică gsiipra corectitudinii dal<-|or 
cuprinse in articole aparține in excluși, 
vitale, autorilor
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RAO
(22 luni» — 22 iulie)

Optînd pentru lumea afaceri
lor va trebui să adoptați un nou 
cod de principii.

LEU 
(23 Iulie — 22 august)

Cind nu știi să Înoți bine, nu 
te arunci în rîu, unde-1 apa mai 
adincă.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Cădere psihică datorată unei 
stări de stres prelungite.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Bilanț pozitiv, deocamdată, dar 
vă așteaptă... un nou început.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Un „hop" mic vă creează pro
bleme mari.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Ați intrat în joc, respectați-1 
regulile I

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Se preconizează schimbări „pe 
ici, pe colo... în punctele esenți
ale".

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Aveți grijă de amănunte 1

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Potențialul dv. fizic se află Ia 
cote înalte, fapt de natură a vă 
îmbunătăți și moralul.

i
BERBEC

f ** (21 marile — 20 aprilie)
Vă aflați In fața unei opțiuni 

hotărîtoare. Timp ar mal fi, așa 
că reflectați cu toată responsa
bilitatea.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal)

întâmplător (sau nu), dezamor
sați o „bombă", dar nu vă faceți 
iluzii — meritele ți le arogă alții.

GEMENI
(21 mai — II leale)

Nemulțumitului 1 se ia darul...

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanță.
10.55 Ferestre deschise spre Fran

ța.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzică pentru părinți. 
14,00 Actualități,
14.20 Tradiții.
14,50 Avanpremieră TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Video-caseta muzicală.
18,00 Salut, prieteni I
19.00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Telecincmateca. 

Tănase Scatiu.
22.45 In fața națiunii.
23,15 Cronica Parlamentului. Ac

tualități.
23.45 Jazz-fan.
0,05 închiderea programului.
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