
Preacucernicul Simion și hingherul „Number one^
Cine nu crede, se poate con

vinge ! Sîntcm de risui lumii 1 
O întîmplare petrecută la sfîrși- 
tul săptâmînii trecute a zguduit 
orașul Petroșani. Telefoanele 
zbîrniiau, cetățenii înjurau de 
mama focului. Motivul ? Orașul 
s-a umplut de cîini morți. Ați 
citit bine: CÎINI MORȚI. N-au 
murit de moarte bună ci AU 
FOST OMORlȚI. Fiindcă nu a 
ieșit „pasența" cu „500 de lei pe 
capul unui cline prins și predat", 
P'imăria Petroșani a trecut la 
exterminarea în masă a bietelor 
patrupede. Și nu oricum. Cu 
STRICNINA. Din ordinul „hin
gherului Number one", primarul 
municipiului Petroșani, prea
cucernicul domn Simion. lucră
tor al primăriei a plasat în con
tainerele de gunoi, pe lingă aces
tea și în toate locurile pe unde 
bintuiau cîini vagabonzi hapuri 
ci stricninâ. Gurile rele spun că 

ingheruT* cu pricina a alocat 

și vreo 1500 lei pentru carnea șl 
cirnații din care s-au „confecți
onat*1 hapurile. Apoi s-a pregă

tit compoziția ucigașii (stricnina, 
plus alte „ingrediente") în care 
s-au înmuiat hapurile. Vineri di
mineața, cartierul Aeroport a 
trăit un coșmar. Pe lingă con
tainere, chiar în ele, zeci de cîini 
zăceau cu burțile (umflate) în sus. 
Ba, lingă școala nr. 7. un biet 

godac se „aliniase" și el (tot cu 
burta în sus) clinilor morți.

I.a cîțiva pași, păștea un cal.

Luni dimineața situația era a- 
ceeași : zeci de cîini morți in
festau atmosfera, spre stupefac
ția locuitorilor orașului reședință 
de municipiu. în vremea aceasta, 
„hingherul număruț unu" nici că 
se sinchisea...

Acestea sînt faptele. Să încer
căm — în limitele posibile — să 
ne îndreptăm către cauze. Este 

adevărat, clinii vagabonzi au nă
pădit orașul. La fel de adevărat 
este că trebuiau stîrpiți. Dar d? 
aici și pînă la a trece la o ast
fel de măsură aberantă este o 
diferență cit de la... independent 
la „parti; in". Este, dacă vreți, o 

crimă ecologică. Este, cu vota 
dumneavoastră, un atentat la 
sănătatea publică. Este — fără 
îndoiala — o încălcare grosolană 
a legii. Cine permite folosirea 
acestei ucigătoare stricnină ?

Nu mai există lege ? Nu mal 
există Dumnezeu ? Să presupu
nem că se joacă niște copil pe 
lîngă cîinii aceia. Ce se poate 
întâmpla ? Afară e cald și pute, 
domnule primar, pute al dracului 
în containerele pe unde zac cîi
nii morți. Chiar doriți să omo- 
rîți cu zile, in afară de cîini, ,și 
pe oameni ? Săracul și prcacu- 
cernicul domn Simion a executat 
o dispoziție. Nu mai avem capa
citatea ca, atunci cînd emitem o 
dispoziție, să ne gîndim și la con
secințele îndeplinirii ci ?

Doamne, Doamne, cum ne mal 
suporți ?

IMircca RUJORESCU

• Accesul în orașul Vulcan, 
dinspre Petroșani, se face numai 
pe bulevardul Mihaî Viteazul.

Circulația este deviată din inter
secție, datorită unor lucrări de 
amenajare a carosabilului.

0 In peisajul orașului, cozile 
la pline au început sa devină un 
fapt cotidian, încă dc la primele 
orc ale dimineții.
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PI1NEA — eforturi pentru 
asigurarea ei

I I’AGIM — 10 LEI

• In dimineața zilei de 11 au
gust, intre blocurile noi din Ani- 
noasa se profila o coada, impre
sionantă, in așteptarea mașinii cu 
butelii. încă un produs in criză. 
S-au dus vremurile bune de di

naintea alegerilor d n mai ’90, 
cind „se băgau11 de toate!
• Din surse confidențiale am 

aflat că ouăl trebuiau să apară 
masiv pe piața (o criza și de 
oua), în data de 13 august — zi 
dc plată a salariilor. Orice aba
tere in plus s m în minus față 
de data menționată nu poale fi 
pusă dccît pe scama unei gre
șeli dc programare.

Adiiu-im săptăminu trecută Ia 
cunoștința populației din Valea 
Jiului că actuala criză ci. piinc 
se datorează numai și numai lip- 

de grîu Și de faină ce se 
manif'-s'.ă pe plan național. Dar, 
d;n păcate, cforturi'e întreprinse 
de toți factorii implicați în a- 
ce.r.tă direcție sînt date peste cap 
d " menținerea unui consum exa
gerat de marc de piinc in mu
nicipiul nostru, dar cum mai u- 
min‘< am, depășește 30 tone pe zi 
p -sic limita normali admisa și 
cunoscută in Val'-a Jiului ca fi- 
r isca.

In ara,țn condiții ,.ste limpede 
I ntru ori'ine eu se depășește i 
capacitatea de măcinare a morii 
din Bărbăteni care, nefiind re
montată de vreo doi ani, nu poa
te să macine mai mult de 60 -65 
ton maxim pe zi, in vreme ce 
nc<< -arul de făină, raportat la 
consumul aclii.il, ar trebui sa 'ie 
de cel puțin 80—B.i tone pe zi, 
D-ci, cu alic cuvinte, pentru a 
se asigura piinc din abunden
ții pentru toata populația muni
cipiului nostru ar trebui indr- 
plinite unele condiții, cum ar fi : 
aduc rea unor cantități supli- 
rr ntare de faina, lucru absolut 
imposibil la ora actuală pentru 
ca nimeni nu da faină; reduce
ri i zilnică a consumului de pîi- 
ne eu cele 30 tone ce se consu
ma in plus ; renunțarea la folo
sirea plinii pentru hrana anima
lelor si bineînțeles, eliminarea 
scurgerilor de piinc din Valea

Jiului către alte zone ale jude 
țului sau județelor învecinate.

Practic, aceste condiții sînt de 
neîndeplinit in conjunctura ac
tuală și chiar dacă s-a luat mă
sura limitării numărului ele plini 
cumpăr.ite, consumul este tot 
marc pentru ca nu se joaca cin
stit.

în aceste condiții, in care can
titățile dc griu se dau cu țiriili. 
conducerea fabricii de pune a re
curs la unica soluție posibilă, 
cumpărarea griului de la parti
culari la fel ca și făina. Numai 
că-atit griul cit și fliina, cum
părate dc la particulari au alt 
preț, întrucit astfe 1 dc tranzacții 
nu mai sînt subvenționate de ni
meni și deci se fac la prețul ple- 
ții. Astfel, un kilogram d griu 
comparat ele li particulai i costa 
intre 33 .i 35 J«-i, iar un kilogram 
de faină iulie 60—70 lui, D ci 
un preț mult m ii marc, c irc1 in 
mori normal se regâ'.eăc in pre
țul plinii ivstibvc nționatc ce va 
fi scoasa pe piața in zile Ic ur
mătoare. Pentru a nu < xisl(i dis
cuții și suspiciuni gr itilitc, fa
brica de pline d,n Petro m a- 
duce la cunoștința populației din 
Valea țiului că sccțiil ■ <lr pro
ducție din Pt trila. cea din piața 
agroalinvnl.u., Pe troșeini, c ea de 
'-pec.'ialitați clin fabrica din Co
lonie, precum si f(;i din Viile in, 
vor, lucra m perioada următoare

Gheorghe C'IIIRVAS \

(( oul in Ilare in pag. a I a)

Important 
pentru șomeri
Dc 1,i Oficiul municipal pen

tru muncă și proiecție sociala a-’ 
flăin ca au survenit uncie modi
ficări in privința acordării aju
torului de șomaj. ( onform I.'-gii 
nr. 1/1991 șomerii beneficiază de 
ajutor de șomaj pe o perioada dc 
270 de zile, luciu ce u menține 
in vigoare- in condițiile 1 gii.

După expirarea acestei perioa
de, in conformitate cu Legea nr. 
86/1992, șomerii bonefie ia. ă ele 
alte forme dc^proiecție sociala. 
Astfel, cei ce au beneliei.it dc a 
jiltor de șomaj și nu s-au înca
drat în munca, după expirarea 
perioadei de 270 de zii -, lene 
ficiaza ele- o alocați' ele șpriț n 
pe o perioada eh inc i 18 luni 
dacă îndeplinesc urmat tarele 
condiții : 1. veniturile realizate
împreună cu familia sa nu d. pa- 
șcască 10 I i sută elin ud.irml mi
nim brut pe economie (n n. — 
I I 200) la care se apli • i impe 
tul aferent ; 2. sa nu dețin,i ini- 
pre una < ii m mln ii familiei te
renul i .ii;ri< oh' in supt laț.i mi 
nună dc 20 000 ni.j m zonele co
lin ire- sau d; șes și 40 000 m.p. în 
zonele montane.

Im eale-id siiinar pe ac-sle con 
diții pn supune ca o lumi i" pen
tru a beneficia d alocația (le- 
sprijin p" 18 Hui sa nu depă
șească un v. nil ele 3 718 |ej p.- 
membru dc l.imdic p ntiu coi <u 
copii și 3 peni i u cei Im’ . 
copii

Alte ammiiml ■ m o ol <1. 
miinc. ((.!.(.'.)

Cu ani în urmă, în orașul Lu- 
peni au început lucrările de 
construcție la cele două gări ale 
orașului, una în centrul vechi și 
alta în Bărbăteni. Un lucru ne
cesar dealtfel, dacă ne gîndim la 
f îptul ca Lupcniul este intrat dc 
mult în circuitul industrial al 
țării, prin exploatările de căr
bune ce le are. Dar din păcate 
cele două gări încă nu au fost 
finalizate- iar locuitorii din zonă

In m nia lie il.ițici penirii vin 
zarea ele active- organizate de 
ItrAIX’OM Petroșani, mai multe 
imitați ale amintitei lume an fost

precum și întîmplătorii pasageri 
nu au pic dc respec t față ele- mun 
ca ce lor ce au construit aceste 
obiective.

Pur și simplu, cele două clă
diri sint la ora actuală aproape 
In paragină, iar o bună parte din 
mobilierul și utilitățile publice a- 
le acestora sint in stare de ne- 
folosință sau, mai exact, nu sînt 
deloc pentru că au fost furate 
sau distruse.

Și încă un amănunt semnifica
tiv pentru grija fața dc utilitatea 
unor astfel de obiective, în toa- ' 
ta clădirea din centrul vechi nu 
găsești măcar un pahar cu apă 
sa bei dacă te apucă setea as- 
teptind trenul...

cumpărate dc gestionarii lor. care 
au devenit astfel, proprietarii dc 
drept ai unităților in care au lu
crat ani de zile. lucru pe care 
il apreciem că nu c r.,u deloc și 
e.ire constituie încă o dovadă a 
t.iptnliii ca. totuși, privatizarea 
In României postr soluționară a 1 
început se m ili-rializeze.

Sufletul comerțului
M u bine im ma udam 

du Petrii,i deoai fșCt- piintiz 
mulțime de hi i țc <are .>u 
și nu am niâi pre.U'iev aț-i, 
sii despi c ;iprovi,'io;, ii i-a e 
gazin, in care e timp.ii ător'1 
Se muii' e- ti mult rlar ee-'-.i e

Oamenii, <- dr< pl. un' 
ne, și cumpără I a una. La 
punga pe fie care In p r'.e. 
mde'oscbi e-i-i elin bri.i’ș i 
țiil" Irie'oriIie e și po de de a 
mai -.e-.ip;i elin vedere - i m 
natiir.i igii nieă, dar in <e i<

l ei r. clam.i e su I letu! 
piei'n, lia.emn ele seama,(I.

in vitrina iii
I-. I* '.n. .-
ilHl <I>| *; -
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eu aiTțvfi’al i-e-m
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PÎINE ȘI JOCURI
Din vremea Romei antice s-a 

audio, apoi scrise, mai tirziu prin 
de guvernare care și-a dovedit valabilitatea pină in zilele de azi : 
d«iți popoarelor piine și Jocuri și totul va fi OK. Bune pentru a 
acoperi cerința esențială a supi aviețuirii fizice și jocuri pentru s 
le da o posibilitate de refulaie a instinctelor și acumulărilor de 
stres datorate celorlalte greutăți ale vieții. împărați, regi, pre
ședinți toți acei care, dind dovadă de înțelepciune și-au însu>it 
me- .jul exprimat prin cele trei cuvinte, au dus-0 <n general 
„bine mersi". Cu condiția să nu fi făcut alte greșeli. Cazul intiiu- 
lui nostru președinte este pilduitor. Tovărășia sa a încercat pe 
noi experimentul cu măgarul lui Buiidan. Era cit pe ce să re 1- 
șeasca. Cit despre jocuri, aici a întrecut măsura. Zi de zi. ani la 
rind. am jucat după cum ne-a cintat 
Și am văzut cu toții unde am ajuns.

Printre altele, istoria se scrie și 
noștința de greșelile înaintașilor ca

transmis — la început pe căi 
unde radio și tele — un dicton

el și diferitele sale „organe"

pentru ca oamenii să ia cu- 
acestea să nu se mai repete

Pină mai alaltăieri, cu jocurile am stat bine. După 12 ani 
am vizionat iarăși, in direct la televizor o Olimpiadă. Cea de la 
Barcelona, Spania. Cu punea stăm mai prost. Nu este faină, 
pare insa ca vom primi. Tot din import.

Se

Instantanee
Și la sfîrșitul săptămînii tre

cute, în atenția noastră a tutu
ror cetățenilor Văii Jiului, s-a 
aflat, ca problemă primordială, 
aprovizionarea cu piine. Am sur- 
prins pentru dumneavoastră, cî- 
teva Instantanee, speram rele
vante, de pe „drumul pîinii" la 
Vulcan și Petroșani.

Simbătă, la Vulcan, oamenii au 
așteptat apariția mașinii cu pli
ne pină in jurul orei 14. La ma
gazinul nr.
bulzeală ca
(cînd piinea s-a distribuit în 
zența poliției), iar oamenii 
mulțumit cu cele trei piini 
s-au dat, conform Hotăririi

10 n-a mal fost im- 
săptămina trecută 

pre- 
s-au 
care

Con-

1 pe... „drumul pîinii"

Cimitirul
De La o vreme încoace, 

tnaj dese sint semnalele ce 
parvin, vizavi Ut1 destinul pe e. 
ix-i are cimitirul municipal 
troșani.

Ultima ispravă petrecută 
este menită a pune în garda 
meu acestui loc — daca aceștia 
există — in țața furturilor 
ct in ce m-Tj dese de care 
parte mornunl.de. Chiar 
trecute, de pe proaspătul 
mint al unui copd au f°s' lura.e 
nu nu, puțin de 3ț) de coroane. 
Cei care ne-au semnalat netei î- 
citul incident, ne spun că ho
țul este un tip înalt cu mustață. 
In vlrstă de aproximativ 30 de 
am. Acesta a fost văzut fugind 
cu coroanele Ui spate ch.ar in 

miezul zilei („culmea nerușinării'). 
Dt?sigur vă puteți întreba la ct'-i 
folosesc aceste coroane, amintitu
lui hoț. Ne-am pus și n<>i aceas
ta bitrtbare Și »i<*«urifl răspuns

* 0
II

-ot
ne

Be-

dici, 
paz

din 
au 

zile.e 
mor-

Șubrezenie
d’> 

d
Bu

le

S-a in.impia; >.moaca, K 
gust, ua be-raria dg ia etaj 
t simplexului ue AiimciiLațic- 
t'.icu Um X uiedn. In giup 
4 cetățeni mira tn saia și cuuia
v masa lilxua, pc căra t> și g<>- 
sesc. 1 rei ainere el se așea/a. Al 
jsiuutea ur.irziv puțin la dise.J- 
ț.e cu o cunoștința, dțjpa -iie 
LaUla sași rv>a t,x?uî p'llltlc al 
sai. Se așoaza pe scaun «k^ajul, 
cu un om cu grauiaX- ue e»te ,»i 
ia propriu și ia uguraj. Numai 
ca, in secunda următoare, se tre- 
z« >ce „evoiUind 1a so.“. Sen in il 
cedase. î n vecin proverb clime- 
zgsc spione astfel; „cel rnai >n- 
p ept edeaza intutd-i una" Nu 
e cazul in chestiunej de lață, 
„confLictul" fund tranșat de -ă- 
tre scaun pc motiv «ie șubrezenie. 
Fusese tăcut prolmbil in ep>.:a 
economiilor de malgru pi.in* și 
■idia-rime.

De du’ce
Cit<’Va vorbe «le duloc cred

c. ar tiebuj sa-! adresam fiecare
d. ntie noi domnului prim minrs- 
Iru, cînd e vorba despre za i i ul 
nostru cel subvenționat inia d n 
luna aprilie ne tot îndulcim ju 
promisiuni și zahăr subvenționît. 
care deocamdată nu-i d< loc

Noroc cp zaharuj privatizau! >r 
caro crește în 
ță la alta, dar 
Cu alte cuvin 
prețul cu olit 
ba In ultimul 
prețul cel mai 
gasos te

Si in vramca 
jmn.ntru rv-

f rum n face rle < ind a fost 
, „.vestit, ba cu zahăr d.n Chin.i. 
r ba cu zahăr d'* i . nu mai știm 
care poar.ă n Orien'ului ori Apu
sului si mai are ți mîn'lria să 
n« <nun'i că va fi zahăr «uh- 
ventumat După din ul n-am 

l.o i nici c ii, dar demni ,ă
Cj 11. ..HI «illlf'Tilî .1 1

preț de la o tr-in- 
în dulceață 

p cu cit îi 
devine mai 
timp, chiar 
nou nu se

flel.tr. 
ere .te 
am ir, 
și la 
prea

asta domnul 
tot amețește,

Șl««<
viabil pe cuie l-am găsit a I 
acela ca respec ivcle coroane : 
revinuule pe unJeva, cLndxa. 
anumite prilejuri. Poate 
se va gasj cineva sa curme acest 
circuit „f urat-vindut-luraf Nu 
de aitceva, cj dual um respect 
pentru tamiliiLe care au cheltuit, 
tai a indo.uia, sume importante 
pentru ca deced.ițu sa adia ala
iuri măcar o coroană de flori.

Și poarte că lot aici ar trebui 
să reanimțim și unora caie consi
deră ca cimitirul este pajiște co
munală, că pinii ana — alia acest 
loc, care in unele țăij civilizate 
este cel mai cinstit și venerat. 
est< poate singurul care rumine 
peste veacuri ca mărturie a exis
tenței noastre pe aceste melea
guri Și tocmai de acei a se cere 
n fi îngrijit 
dem că s-a 
Ce parare 
RAGCL ?

Cine a băut 
oțetulî

fost 
sini

*u 
t ă

și — după mm cra- 
ințeles, păzit de hoți, 

are primăria Șl

Dacă ar ij să ne luăm d jpă 
criza de otel din comerțul nostru 
de stai am putea crede că vre
unul in criză de bani a băut lot 
oțetul de prin magazme. Dar 
ne-am spulberat rap.de această 
iluzie cînd am aflat că numai lin 
litiu costă 
prețul 
ne am 
nimeni 
cluz.ia 
cu destinație specială, 
babil trece mai greu < 
prețul )fl legume, 
no.iri nu 
aducă si otet.

Le reamintim insă că de ra- 
Pijlă. în oricare toamnă, gosfm- 
dinelc, folosesc mult otet pentru 
conservarea legumelor. Și cum 
toamna e aproape, cine știe, poa
te comerțul

cam 130 de lei !-• 
ntaj binp bei țuică. 

Așa că nu s-a găsit 
• a Pe tot Dorj oon-

ăsta 
zis 
să-l 

e clară. Fiind un proJus 
care pru. 

cumulat cu 
comerciantii 

prea se îngrijesc să

sili ului 
mulțumit 
ciei alăturate, 
gestionarei magazinului 10 că oa
menii... stau la rind la piine și 
dinsul nu-și poate efectua lucră
rile de reparații. De aici se vede 
treaba că — după cum remarcau 
și unii cetățeni — domnul Ile nu 
prea a avut parte de stat la coa
dă la piine. Nu vrem să ne bă
găm în treburile altora, dar poate 
că totuși domnia sa ar fi putut 
înțelege că distribuirea pîinii, 
mai ales în actualele circumstan
țe este deosebit de dificilă, dato
rită lipsei de grîu și făină și nu 
din alte cauze.

La secția de piine din Vulcan 
a SC. „Spicul" S.A.. piinca se 
vindea după principiul „cum se 
coace, adă-ncoace !“.

__ t __

în halta C.F.R „Lunca Jiului" 
din Petroșani, simbătă dimineață 
era 
din 
Ies 
că n-am văzut om care să n a 
mai puțin de două plase (val 
genți, ba chiar saci) în ma 
lor majoritate ticsite cu... pi 
Am abordat un cetățean mal 
vîrstă. posesor a doi saci 
piine, întri'bîndu-l ce face cu 
tîta piine. Răspunsul ?

— O duc acasă la Gorj,

Juri țean. Mai puțin 
a fost patronul farma- 

care a reclamat

aglomerație mare. Și 
cauza „turiștilor", cit 
a bagajelor acestora.

„Trambulina” Aeroportului
cu călduri caniculara 

români „iiuili prin 
'• particulara cu liambulinc p-ntru 

de mol. tgnoi m I deun>cr,jția 4 cah ind in pi< mare 
i familii ce cu greu și-a adunat izarjii pentru o Dacic 

destul. sa.riJiiit și renunțări.
seara, mai nu 3UD62U3 pari, i tn'.b.iU in f.ița l»Lo-

In peisajul m.rific al serilor de v.uii. 
și apa lipsă la robinete și in știanduri. țigani 
Aeroport conliindă mi-,.mile 
concursul iie 
munca unei 
facind poate

Simbota 
cului a devenit pentru țiganul negru și timus (siu poat» era ro
man, dar lamilia ?) trambulină de lansate intr-o campanie <le 
înjuraturi la a Jresa subsemnatului, care a încercat să-l alenționi’Z* 
despre nesăbuința și pericolul de a cadea in cap din aceasta să
ritură, făcind gaura in șosea și punind lumea la mare cheltuială.

Așadar, atenție la parcare, domnilor propi lelari, ca mașmîi.' 
dv., cumpărate cu bani grei știau la indemina borfașilor care le 
cakă in picioare cu singe rece. Sa-1 fi tuz.ut pe țigănuș cum 
escalada autoturismul in ordinea stricta a cupolelor («apotu lațft, 
« apota spat>.) In virluj piciorușelor, mtr-o cumașu ver.k cu mi
ngea scurtă și cu un limbaj ac-a drupltfl «cadeink : „daca vr«i 
interviu nu-1 iau declt din pumni".

Am așteptat in zona apariția intimplatoara a unui polițist 
pentru a-i reiata laptele și a 1 captura, apoi a-1 preda pi op; i« t.iru
lui mașinii să-l judece La rec* pe o asemenea căldură. Dur di unml 
meu spie casa a continuat fura succes. Am insa un prieten care 
oh și mine l-a reținut pe retină pe aventurierul sportiv și este 
imposibil su nu-, mai inlilnim pe Iraiettorie. i>au pe sico capotă.

l’ina atunci sa înghițim in sec așleplind alegerile gmci.ih’ 
«are sa aleagă neghina de griu și oamenii de oameni Așa paimp 
așa copiii-

noi e scumpă și n-avem 
animale.

— Și cum o procurați
— Păi, foarte simplu, 

rachie la un miner de 
ăla îmi ia pită.

— Dar nu vă 
timp ce dv. luați piine pentru 
nimale, oamenii 
pune duminica pe masă ?

— Lasă domTe, că astea-s pa- 
lavne. Știu eu cum merge treaba.

In fața unui asemenea răspun9 
am r.imas pur și simplu „inter
zis".
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s 
cumpărătorii ?

A
De la o vreme încoace, vinză- 

rile din cadrul magazinelor co
merțului de stat au începui să 
scadă. Prin urmare, a început 
restructurarea spațiilor comercia
le și a personalului aferent, tin 
singur exemplu: La unit 43 
MERCUR, SC UNIC SA a purces 
la reducerea spațiului respectiv 
și la restructurarea a 9 posturi. 
Deh, dacă cumpărătorii șîng «wi 
mult prin cîrciumi...
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Snplămin.i trecută a fost finalziată acțiunea de deratizare, 
<lezinf< ci ie și di-zinserție «i subsolurilor blocurilor din Vulcan. O 
inițiatisa lăudabilă? Sc speră ca substanțele toxice folosite să aibe 
asiiju.i țințarilor, ginducilor, șoarecilor, ș.a.m.d., mai mult «lecit 
efectul unui «tcodorant „H ori 4", dopa care „gingașei* “ ființe să 
apară și mai multe și mai zburdalnice ca înainte.

LOCURI PENTRU HINGHERI
Tot mai nuilți cetățeni ne sein- 

nulcaza zilnic «vi în anumite zone 
«Le oiMșului Petroșani, precum >1 
Ui alte zone din celelalte locali
tăți «ile municipiului nostiu, m.t-

TermoHcare și săpături
In ei, incct, vara licee. Și 

l«i ,jm omului .s-aduna uia, mult 
ca ui mnd. Mji ales cele h gate 
de praguluid pentru iarna. Nu 
penii u cu neapaiat oamenii duc 
lipsă de griji. Li au destule le
gate de <isigurfire<i existenței, și 
nu e nici un secret cu unora ie 
moi lac și alții alte griji.

Este și cazul locatarilor dmtr.o 
serie de blocuri de pe străin 
Constructorul d,n Petroșani-Nor I. 
încă de plin primăvară sub gi
rul Reg.ei de spec.alitalc au in- 
< epuț lucrările de debranșare a 
acestor blo< uri de la PI' l*t B și 
racordare a lor la PT HI A Lin 
motiv de bucurie, la vremea res- 
por jvi’i pentru nrfericiții loc i- 
Lu i. r<iii' isi l< p.iii siiiismLi.li. d<>

ceva ulJuia in plus penhu iarna 
ce uimcaza, mai ales ca mult 
au suleiit in ici mie dm uiinu.

Așa ca, in virlulea entuziasmu
lui >i a proriusiuniloi lerme, n a 
niual pe nnnem cînd oamenii, < u 
mic iu mare au ieșit la «feilua- 
ixa săpaturilor, dezgolind on- 

ductelc «k la rețeaua de termolica- 
re, doar in doua, trei zile. L on- 
duclele stau și ai um așa cum 
au fost lu'..ite, in aștepta rea mi
nunii, care intirzic. Nimeni n-a
nuli

pica 
riaș
< ai 
tehnică 

sini dispuți su

mu nea

doua, trei zile, 
tu um așa 

în așteptarea 
care intirzic. Nimeni 

*ac|jt nume și pian zona nu 
mai cin ula mei un mes**- 

dc ia amintita fiimă, mă- 
p uliu a asiguia «■ ■,lelița 

necesară, căej oamenii 
mai f.ieă iar ce\ a 

n.ilrmLica. Doar * Ln m-

teresul lor, așii ca ei nu sr plilig 
tic un oarecare efort suplimen
tar.

Dar din pocale <l« i izia lor dv 
a munci la a<« I. oIikh'Iiv nu 
poate l i rmiti’i uilizaitâ fam spri
jinul calificat al celor de la 
HAGCL. Și de aici griji inutile 
pe bieții oameni care <u fiecare 
Zi cure trece degeaba, iși vfld șl 
in.ii mult diminuate perspectivele 
d<> n se inculzi la Urnă.

Midțj dintre «i m-uij solicitat 
sprijinul pcntui a se finaliza a. 
< vastă lucrare, du pt pentru esra 
adresam o respectuoasă rugămin
te, in nunule lor. «clor de la 
HAG( L. <it nționindu-i că hi.ii 
daca c mine «iilduiă, iarna o pe 
iiOioaLie. - ......... .  .

nunul «Linilor vagalionzj este 
in creștere.

Cele nuii populate z.or»e din 
Petroșani ini Petroșani Nord șl 
undeva intre Aleea Florilor ni 
Alena Poporului, unde toată 
noaptea se aud Și se v;>d haite de 
ciini.

Cum o recenta acțiune a 
specialiștilor in domeniu a dat 
rezultate bune la semnalam șl 
.iccstc două zone de unde se po^- 
t<> procura o zestre bogaili de 
patrupede hămăitoarc.

Un repruzentanl al primânei 
ne semnala ieri dimincafă faptul 
Că toți cîinii morți tărnași (n 
turna acțiunii în cartierul Ae
roport au fost adunați și nu mal 
există nici un pcriool pentru 
populație așâ cum *e spunea 1» 
ultimele zile. Deci s« pătate!

Pagină reali rată

«le secția „Eveniment"*

mornunl.de
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Piață nouă,
Un gest sportiv ae 6000 de mărci

viafă nouă!
Locul cel mai des vizitat din municipiul Petroșani — piața 

-agroalimentară — capătă, pe zi ce trece, o nouă înfățișare. Mult 
s-o zbătut in chinurile (rc)it.cerii, dar rezultatul care se intreve le 
e in măsură să satisfacă atit pe cei care au pus umărul sau banii 
la bătaie, cit și pe noi, care ne bucurăm privirile de orice schim
bare

E-.te de neimaginat efortul depus pentru a asigura condițiile 
minime necesare unui comerț civilizat, atit cit e posibil in sta
diul actual al tranziției spre economia de piață I A pune in cum
pănă și a reuși să echilibrezi atit pretențiile producătorilor și 
furnizorilor de marfă, cit și cererea, totul realizindu-se prin im- 
binarea judicioasă dintre latura utilă și funcțională a dotărilor 
și gustul estetic — de La care nu se poate face rabat — este un 
merit și trebuie să recunoaștem că acesta aparține Administrației 
p eței, care a beneficiat, bineînțeles, de sprijinul neprețuit al tu
turor celor care au fost solicitați și de înțelegerea binevoitoare a 
noastră Ceea ce a mai rămas de făcut e 0 treabă de zile și sintem 
siguri că nu va dura mai mult.

Și dacă lucrurile sint așa cum sint, fie că ne place, fie că 
nu, avem obligația de a respecta, prin ceea ce facem, ceea ce s-a 
făcut. Cel mai ușor e să strici, dar asta presupune dispreț față 
de munca altuia și îl descalifică pe cel care il dovedește. Să 
păstrezi pare mai greu, dar numai pentru cei care n-au in singe 
această obișnuință și pentru care există legi, scrise și nescrise, 
ți mai existăm și noi. ceilalți, care ii putem ajuta să înțeleagă 
și sa se conformeze, spre binele nostru și, implicit, al lor.

CURSURI DE PREGĂTIRE
•Ci'e'a z< ci de tin ri din Valea 

Jiului, interesați de viitorul Ini', 
au început, de luni cursuri de 
fJicgatire in vederea concursului 
de admitere, din septembrie, la 
Univ rsi'.atea Tehnica Petro ini. 
Deoarece se va cir-sfa ura prin 
«n tnda înstării, viitorii candidați 
se pregătesc cu sprijinul profeso

P î I N
(Tlrwiart din pag. I)

•cu faină nesubvenționată. Iar p e- 
tuj de vinzarr al no-'-i plini ie 
j.iO grame va fi de 35 lei bu
cata.

Măsura dP creștere a prețului 
est" impusă de prețul țrîulul și 
•fanii ■ umpârate de la particu
lari, Har din parate este singura 
Soluție în con indura actuala. 
Fină acum a produ» plin*' n-- 
subvi ntion.ilâ pină In Joi J.i sula 
000 g _ 36 |el 2',o g — 25 P i), 
Lor acum procentul de nesubven- 
ționare urcă pînâ la rinei la sută, 
rrir ind preturile amintite. Adu
ci m l.n cunoștința oamenilor că 
In afară de această categorie de 
faine n> subvenționată. f.dn i- a 
din Petroșani va produce irr con
tinuare piinr subvenționată la 
prețurile dr pînfi acum, ce vor 
fi practicate plnfi guvernul Sto- 
V, ian sn opri suvcn+iil® acordate.

Sigur, cu f înă $1 gu|u de la 
articulari, rit cantitățile venite 

pC relația firească de aprovizio
nare, piinca va fi n-lgnrntfi In 
V.iJm Ti’i’nl, dar fabrica de pline 
am și alt" necazuri ri trebuie 
rprijinită să față situației.
Necazul cel rryil marc 11 consti
tui" fără îndoială tărflpănnre-i la 
cam recurg societății" comerciale 
In a-și achita datoriile către fa- 

rilor din universitate.
T stele au fost multiplicate și 

pot fi cumpărate de la Universi
tatea Tehnica din Petroșani. Se 
crede că in zilele următoare nu
mărul candidaților viitori va 
spori, fiind necesară o organiza
re «I icit ntă. (T.S.)

E A
brieti de piine. Orice cantitate de 
gi in sau de faină se in numai eu 
bani pe CEC . i neplata datori
ilor de outre beneficiari respec
tiv aomerțul crccaxa mari pro 
bionic în aprovizionarea cu ma
turi i prima de baza,

l.i-tă numai eiteia exemple de 
datornici <• ire nu plătesc către 
fabrica do piirie contravaloarea 
plini lindutc zilnic : S. C Di i- 
ni.int — 4,4 milioane l< i ; S. C 
Mixt (h-iifini — 691 000 Ici ,
UAOGVJ Petro ani — 407 000 lei ; 
S.C M lezatul Petroșani — J64 000 
lei. I.a care Se adaugă și unită
țile militare ce au sume mii i de 
regula dar pe care nu le achită 
in timp ulii.

)sa< -m pc aceasta uhU.- un ap< 1 
cetățeni sc la societățile aminti
te sa și achite datoriile către fa
la an de pline, pentru a i crea 
acesteia po-nbiJitatr-Fi să cumpere 
gri d și faina nci < sare asigură
rii plinii pentru populația muni
cipiului nostru. Se știe că la a- 
cc.stoa banii intră in fiecare zj și 
nu înțelegem de cc nu se achită 
im-. Hiat fabricii de piuit, lotuși 
plinea este cel mai important 
produs și este de datoria fiecă
ruia rlinfri noi sa sprijinim e- 
foiturile dc a o a igur.i.

Aflat la NcptUn eu echipa, pre
ședintele secției de popice Mi
nerul Vulcan, ing. Alc-.andi u 
Trestian, a repurtai o victorie de 
mare prestigiu devenind erou) 
stațiunii prin gestul sportiv și 
liman de care a dat dovadă. Gă 
sind o sacoșă cu 6000 DM — pes
te 1500 mii lei, acte personale, 
pașapoarte și alte lucruri, uitată
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Jiul Petrila in dificultate
„Dacă nu vom putea pune la punct arena de concurs, a că

rei renovare și finalizare se ridică la mai mult de un milion le 
Ici, sintem în postura echipei Metalul Hunedoara de a retrograda. 
Sperăm intr-o colaborare cu Minerul Vulcan, de a juca țoale 
partidele de acasă acolo și de a obține performanțe mai bune de- 
cit anul trecut".

Constantin Dobrică, antrenorul actual al echipei Jiul Petrila, 
are deci mari probleme in privința bazei sportive și, totuși, speră 
ca acest hop să fie trecut cu bine. In privința lotului, echipa s-a 
mai întinerit cu un junior din pepiniera proprie — Daniel Co- 
darcea, care i se alatură lui Marius Ghețca, venit de la Minerul 
Vulcan. Potențialul fizic și moral volitiv îi dau speranța că e- 
chipa Jiu] va depa.și dificultățile de moment și se va angaja in
tr-o dispută d n care să iasă învingătoare. Și noi îi dorim ar •- 
lași lucru. ____ _______ ______

FOTBAL FEMININ

Universitatea Petroșani așteaptă 
examenele

S-a definitivat programul tu
rului diviziei B, scria a IlI-a, la 
fotbal din care tace parte și e- 
chipa „Universitatea** (antrenor* 
Ioan și Angela Vișan), singura 
reprezentantă a Văii Jiului și a 
județului în această competiție, 
a sexului frumos.

Stadiu] de pregătire se des
fășoară numai acasă, atit din mo
tive financiare cit și datorită 
condițiilor naturale oferite de 
peisajul local, unul din cele mai 
recomandate peni ni pregătirea 
oricărei echipe.

Se mizează pe transferarea a

Două team-uri cărora nu le e teamă
Emil Di'umea noul antrenor al echipei Știința Petroșani 

învinsa Farului clin Cupa României cca care a plecat alunei 
capul in semn de recunoaștere a învingătorului a trecut după o 
binemeritata vacanță la pregătirea noului campionat. Cu ing. 
Emil Drumea fostul nr. patru al echipei la timona, ve
nit din linia a doua in linia întîi se speră
ca formația fanion a Văii Jiului și a U. T. P. să urce
valoric și in clasament, dînd satisfacții și mai mari vajnicilor «1 
suporteri. Deocamd.itu, pe lingă actualul lot in care I.otiko tragi
ca pe timpuri, mai participă la pregătiri (și pentru admitere) doi 
sportivi clin Constanța dinLre care unul are valoare și mari șanse 
ele lot național. Sperăm și m șansa noastia de a-1 avea >n -echijiă. 
Se preconizează un turneu la Berbești unde, a lat uri de nou pro- 
moiata echipa din localitate in AII, sa mai participe încă două- 
irei formații de calibru.

In prima etapa, 22 august, Știința |oaca la Timișoara in com
pania Politehnicii din localitate. Urmează un meci acasă, depla
sare Ia Sib u și etapa a IV-a va pune fa'a în față pe cele două 
echipe ale Văii : Știința — Minerul Lupeni.

Și Minerul Lupeni cu Va sile Bercu — antrenor
Nou promovata in diviz.M Al, 

M'iiciul Lupeni „ adus la con 1 u- 
ccr«-a tehnica întregind corpul 
tehnic i>c reputatul antrenor firof. 
\’asil<' Bercu pina ieri la cirma 
Ci hipej Știința Petroșani. Cil un 
palmares liogai — ciștigarea in 
ed,li;a 1990 — 1991, <i (‘tip i lîo- 
iminii ; <-U « ellip.i stlldcnțr r, i, 

»’l poate lontribui decisiv la con
solidarea poziției, în pi imul pe- 
rimcli'il al ru;;bș-ului românise, 
(tbiisliv de nltfi-l infregii -u- 
f'ări riii.bvstiec din oraș. Pre-

CICLO( ROSUL IIUI,UI Aproape 600 kin
...,,A fost frumos, du obositul*’. 

( e <ontr.j/a, in-.i, cind țelul a 
fort alrns? I. ti- vorba di prima 
edilic a ciclocio,.ului Jiului, oi 
gnruzat de Montan clubul „l'ioa- 
re-a Reginei".

(’iclohiri ii • au n-infors la 
timp, < 111i-i.11_;i <Jii|i,’i amiază, la 
Pi li o-soi, după c<- slralnitii- ra. 
pi. Jou.i roți, mljigiil tr-.i- ii pro

de o familie de germani hi ma
sa unde iși astimpărascră setea 
și la carp imediat se instalaseră 
doi amatori de chilipiruri, dl. 
Trestian a ridicat obiectul Pier
dut, din fala eingașilor, ca pe 
o bilă de concurs, redindu 1 in 
scurt timp păgubașilor, care tiu 
trecut de la spaimă la uluire.

Ccj doi bătrinei i-au mulțumit 

încă 3—4 jucătoare din țară care 
vor întări și completa lotul, iar 
obiectivul nedisimulat al condu
cerii se înscrie Pe harta promo
vării. Campionatul începe in 12 
septembrie, iar jocurile se des
fășoară toate sîmbâta, Jncepind 
cu orele 11. Iată formațiile care 
activează în seria a Ill-a: Colo- 
rom Codlea, Ardeleana Alba fii- 
lia, Știința Petroșani, Clepsidra 
Cluj Napoca, Flamura Sa-tu Mare 
îndes Sibiu, CFR Tg. Mureș, In
dustria ușoară Oradea, Femina 
Sf. Gheorghe.

gati-iilc se zk-sfușoara aisa.să acolo 
unde se vor vicloi.dc și Palig-hi, 
Sușinschi, Daviil, Kelcmen, Pân
dele, Năsbisc, «laturi de ceilalți 
coechipieri Ja.să in iiriM kir «lire 
de li.inspirați^ pentru a puica 
zbura mai ușor sfire butujile ad
versari lor și a fortifica )5-Je dor
nic de .tfirmnre. De allM mini 
dinlrc cei m,ij tineri jucători De- 
t--b.il \ iduva (°9 noicnibri* 1979) 
aripă, declară: „Obieătiv'ul nos
tru ește să ne menținem bi divi
zie x| ,-ipnj să urcam Ui cițiva 
<mi in grupul consaomților in

gramai, adică 530 km. Deci. Pe
troșani — Cimpnș' I, Băile Ilcr- 
< ulanc, Drolx.'tn Tr Sevcrin — 
Calafat — Bechot — Craiova — 
T(t. Jiu. S.un întors bicnzați, o- 
Uosiți, dar bucuroși <lc reușii.i. 
■Au văzut multe, au ,multe de 
povestit. In cadrul fcstiviluții <lu 
ipri'mierc a paiJicipantilar la
■ i< Joeros, în im inlu Școli; | r- 

iii toate limbile păinintuliii, fi 
riciți <=i cu lacrimi in ochi, 

l’oliția a consemnat cazul < 
pe o veritabilă acțiune de in . _ 
tru.

Iș.idar, campionatul dr pop 
poate începe, Fair-play-uî a d «1 
semnalul. Pentru suflarea spor
tivă gestu] este mai mult Serii 
o medalie de platină.

înscrieri în 
campionatul 

județean
Departamentul județean al 

sporturilor, comisia de competi
ții face înscrieri pentru organi
zarea și desfășurarea campiona
tului județean de fotbal, seria a 
II-a. cu participarea echipelor din 
Valea Jiului și Valea Mureșului.

De reținut, că aceste formații 
nu sînt obligate a avea și echi
pe de juniori. In funcție de nu
mărul de echipe participante, 
campionatul se poate organiza pe 
zone geografice Valea Jiului, 
Valea Mureșului. Competiția be
neficiază de toate prevederile re
gulamentare. cu drept de promo
vare in eșalonul Imediat urmă
tor a echipei ciștigătoarc a seriei.

NAVOMODELISM

Rezultatele 
campionilor

SENIORI: LEOJJTIN CIORTAN 
4 locuri I 2 locuri II, un loc 1W: 
JIAN DIAMANT 3 locuri I, tm 
loc TJ 2 locuri III. un loc !V: 
■ATTILA SEBESTYEN un loc HI, 
un loc IV.

JUNIORI: CRISTIAN HOR- 
N AK 2 locuri I, un loc II, un leo 
III; DAN ENCULESCU 2 Io.-uri 
II, un loc III, un loc IV; DA
NIEL DUMITRAȘ un loc II, >W1 
loc III, un loc IV- ROBERT DA- 
RADICS un loc III. un loc IV, 
un loc V. In clasamentele înflivt- 
illlcde s_au realizat: Seniori : ?
locuri I, 3 locuri II 5 locuri in, 
lin loc IV; Juniori: 2 locuri J, 4 
locuri TI, 4 locuri HI. 3 locuri 
rV, un loc V:

Prin cumularea punctelor -In 
clasamentul pe echip" s-«u obți
nut următoarele rezulla'e: Se
niori — echipă campioană na
țională atîl la clasele tcletțhrdrte 
cit și în cle-amentul absolut al 
anului; Juniori — echipă cam
pioană națională le clasele dev<- 
re teleghidată, teleghidate evo
luții și viteză.

acest joc în care nu forța ci inte
ligenta, nu șansa ci pre'gMtraa 
sint elementele primordiale 
victoriei". înconjurată cu acMBsl 
dragoste de calif snporteii, ‘
jrnită de conduiTi^ea și imlii ilfcj ■ 
EM Lupeni. sc.t.ia de tuffbjg Vfl 
aven in președintele ei -dr.
șan, medicul care va ține Crga^. 
nisniu] formației ln cea mai peH- ; 
Iertă stare de sânulale. PrîmflJ 
meci al minerilor — 22 au«*1Kfc 
— se va disputa în capitalii PfF 
de ie întîlm formația campi.oțmA 
Steaua București. Succes Minerali

pe două roti
tive Petroșani, nu fosl oferite ve-t 
Icranilor Rudolf Sclienk. și Vosilei,- 
Panciu, cei mai în vîrstă partî- 
> ipnnți la cros, ca și celei mai 

tinere membre a echipajului, dom-, 
nișoara Dana Ene, frniiio.n p tro
fee, din partea montana’.iibulnl 
„Flixircj Reginei".

De fapt, întregul echipaj meri-, 
t;i si.nc re f< )i< ilari. (I D.) '
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PUBLICITATE
Societatea Comercială „DIMII 1“ St Petroșani

cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 100 județul Hunedoara.
Organizează licitație publică deschisă cu strigare în data de 15 septembrie 1992, 

ora 10,00 în sala de Consiliu a Societății Comerciale „DIAMANT", pentru vînzarea 
următoarelor active :

Denumirea activului Adresa unde 
poate fi vizitat

Obiectul principal 
de activitate

Prețul de pornire 
a licitației

Restaurantul „CIN1“ Lupeni
nr. 41 str. T. Vladimirescu

nr. 87 Alimentație publică 21 800 000

Consultarea dosarului de prezentare a activului și a datelor economico-financia- 
re se poate face la sediul Societății.

Relații despre activ, precum și condițiile de participare la licitație se pot obți
ne în zilele de luni, miercuri și joi intre orele 8,00 — 14,00 la Sediul Societății sau 
la tel. 93/515311; 515231.

Pentru selecționarea participanților la licitație, ofertanții vor depune la Se
diul Societății, pînă cel mai tîrziu 1.09.1992. orele 14,00, următoarele documente:

1. pentru persoane juridice — dovada existenței legale a Societății, pentru per
soane fizice — cazierul judiciar.

2. modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice incluse în dosarul de pre
zentare.

3. dotada Societății pe bază de recomandare bancară, precum achitarea obliga
țiilor fiscale.

Ofertanții selecționați vor depune la sediul Societății cel tîrziu 1.09.1992, orele 
11,00, următoarele :

1. Taxa de participare de 10 mii lei.
2. Garanția de lO /o din prețul de pornire a licitației activului, se va depune în 

contul nostru 4001602052300 deschis la Banca Pomană pentru Dezvoltare, Filiala 
Petroșani sau la casieria Societății.

La prima etapă a licitației participă numai persoane juridice și persoane fizi
ce române care au fost selecționate de Societatea Comercială vînzatoare.

In situația in care activul nu se adjudecă în prima etapă a licitației se organi
zează în data de 29.09.1992 ora 10,00 cea de a doua etapă de licitație, la care Pot 
să participe și persoane fizice, juridice străine. In cazul cînd, nici la a doua eta
pă nu se prezintă cel puțin doi concurenți, va avea loc o nouă licitație în data de 
6.10.1992 ora 10,00. ’ . . .

Terenurile aferente activelor se dau în folosința cumpărătorului puia la clăii- 
ficarea situației lor juridice. (3849)

HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Criza de inspirație vă terori

zează.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Nici astăzi nu reușiți să vă im- 

puneți punctul de vedere dar 
găsiți rezerve pentru a continua 
lupta.

BALANȚA
(23 septembrie — i2 octombrie)

Jocul șanselor și al întîmplării 
învîrte roata norocului dv. spre 
un vad mai bun.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Refuzați orice ofertă privind 

promovarea într-o funcție cu mai 
mare răspundere.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Singura soluție pentru evitarea 
unor neplăceri este asumarea 
conștientă a limitelor.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Fără prea multă tragere de i-

nimă, veți onora o promisiune 
pripită.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Arta de a folosi cu măsură pu
terea pe care o dețineți salvează 
aparențele.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Ceea ce credeți că ați reușit să 
ascundeți a devenit de domeniul 
public.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Ronunțînd Ia un grad de li
bertate vi se oferă o viață de 
vis...

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Ziua se scurge năucă, sub Im
presia unui contact fizic dur...

GEMENI
(21 mal — 21 iunie)

Cel ce vă îndeamnă, cu rău
tate, din umbră, va culege t'»t 
profitul de pe urma dezlănțuirii 
dv.

RAO
(22 Iunie — 22 iulie)

Nu reproșați altora faptul că 
o anume tandrețe ia altă direc
ție !

ANIVERSARI

Societatea Comercială 
„REALCOM” S.A. 

Petroșani
cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie, nr. 90 

organizează licitație pentru darea in locație dc gestiune, 
pe dala de 27 august 1992, ora 10, la sediul societății, a 
următoarelor unități:

1. Unitatea 356 — Dîmbovița cu profil dc alimentație 
publică situat în Petroșani, str. Aurel V laicii.

2. Unitatea cu profil de spălătorie situată în Petro
șani, str. Miliai Fmincscu.

3. Atelier cu profil de servilii dc vitriniori decoratori, 
etc. situat în Petroșani, str. Lunca.

Garanția de participare reprezintă 25% «lin prețul de 
pornire a licitației și se consemnează la CLC pe numele 

j societății.
Itciații suplimentare la telefon 93/512501.

Succesul dumneavoastră în 
afaceri — numai prin 

ZIARUL „ZORI N0I“

PROGRAMUL TV.
JOI, 13 AUGUST

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale clin Republica Mol
dova.

10.00 Actualități.
10.20 Agenda electorala.
10.30 Calendarul zilei.
10,10 Ecran dc vacanța.
11,05 Worldnet Usia.
12,05 Ora dc muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-Magazin.
14,00 Actualității.
14.20 Conviețuiri.
14.50 Prcunivcrsilaria.
15.30 Cursuri dc limbi străine.
16,00 Agenda muzicală.
16,25 Reflector.
16,55 Actualități.
17,00 TV vă asculta'
17.30 Telc-discul muzicii popu

lare.
17.50 Simpozion.
111.30 Studioul economic.
10,00 Studioul electoral.
19.30 Desene aninntc.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.15 Film serial: „DAI.LAS".
21.15 Reflecții rutiere.
22,00 Pro Musica.
22.30 Studioul electoral.
23,00 Actualități.
23.15 Stadion.

EȘTI împlinirea visurilor mele, boboc firav ce îți desfaci a 
7-a petală. Ești tot ce am pe lume mai frumos, copil gingaș ca 
soarele dc luminos. „La mulți ani !“ pentru Cătălin Sandu. Mama 
și Mirela. (3904). .

DRAGA Nuși, „La mulți ani !“ din partea soțului si fiicei 
Llgia. (3483).

LA ÎMPLINIREA a 15 ani, părinții și surioara urează dragei 
lor Ramona Stoian multă sănătate, fericire si „La mulți ani l“, 
(3902).

VINZARI
VÎND microbuz Diesel Ford, 9 locuri și Dacia 1 310 Bre;.k. Re

lații : Petroșani, str. Gh. Barițiu, nr. 26, telefon 545148. (3910).
V1ND urgent televizor alb-negru „Diamant", diagonala 68 cm. 

Telefon 543067, după ora 17. (3907).
VÎND mobilă sufragerie, stare foarte bună, cinci corpuri, preț 

75 000. Petrila, str. Minei, bloc 10/33. (3909).
VÎND Skoda MB 1 000, stare excepțională, 110 000 Ici. Tele

fon 555032. (3913).
VÎND vidco-proiector Sharp Vision. preț ncffoOlabil. Vulcan, 

t b-dul Miliai Viteazul, bl. 80, sc. B, ap. 14. (391 i).
VÎND apartament două camere, Petroșani, str. Republicii, 

bloc 97/1/38, între orele 10—20. (3906).
V1ND Xerox A 3—A 4 Toshiba, Xerox A 4 Rex-Rotary, cx- 

pi-estiri cafea, video Sony profesional, casete video. Telefon 
543533, între orele 16—21. (3836).

V1ND casă cu trei camere, două grădini, urgent, preț conve
nabil, str. Burdeșli, nr. 78, Cimpa. (3845).

VÎND apartament două camere, zona Iîcrmes și bibliotecă 
„Nadia", telefon 544709, după ora 16. (3851).

VÎND apartament 4 camere, parchet. Informații; telefon 545910, ' 
între orele 8—22. (3914)

VÎND apartament 2 camere, 1’cUosani Nord, bloc 59, et. 2, 
ap. 22. (3850)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI
SCHIMB casă colonie, strada Arad, nr. 36, cu garsonieră sau 

apartament. Telefon 542935. (3818).
ÎNCHIRIEZ cort pentru nuntă, 12 septembrie 1992. Petroșani, 

str. Muncii, 13/4, Săpașu Marin. (38 17).
PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Virbăncscu Da
niel, eliberată de E. M. Livczeni. O declar nulă. (3816).

PIERDUT geantă cu acte în gara Petroșani. Rog găsitorul să 
le aducă la Mihăilescu Silviu, strada Oltului, nr. 30, Petroșani, la 
Poliția Gării Petroșani sau la Fabrica de pîinc Petroșani. Recom
pensă. (3915)

COMEMORĂRI

SOȚIA Jeni și copiii amintesc, cu aceeași durere, că s-au 
scurs șase săptumini de cînd iubitul lor soț .și tată

ȚUȚUC MARIN (Gigl, 40 ani)
i-a părăsit pentru totdeauna.

Nu-1 vom uita niciodată I (3905).

AU TRECUT șase ani dc crînccna durere de cînd scumpul 
nostru fiu, frate, cumnat .și unchi

DA VID CLAUDIU
a plecat dintre noi, livînd in urma sa un dor n< «lins și o Ge 
amintire. (3903),

EChlI'A DE SERVICIU
Secretar de rcdacțio 
Ștefan CIMPOI 

Kosponsabil de număr 
Vioiel STRAU'f 
Coretlurn 1

Emilia ACIIIREI și \ iorica I IRȚULESGU

Cotidianul dc opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființați! conform Do< 
cizîcl nr. 208/12.00.1091 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele necomandatc și nePU- 
blicatc nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor,

nr-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bălccscu or. 2 
Telefoane : 511662 (dircctor-rcdactor șcf)| 
515972 («liceelor cxecutiv-adminptrativ di- 
(uzare); 5I1GG3, 512161 (secții).

TIPARUL 1 Tipografii Petroșani, itf.
Nicolnc Balccscll nr. 2. Telefon 511365.


