
DOMNUL TURNA
vrea totuși un loc în urnă

ln săptâminalul devean „Că
lăuza", pe care-1 citim și il res
pectăm, incălcind orice regulă a 
fair-play-ului publicistic, fostul 

nostru colaborator voluntar Tur
nă Dumitru Florin publică drep
tul |a replică. Replică la ce? Eu 
n-am scris niciodată in „Călău
za", Fără să-și pună asemenea 
întrebări, domnul Turnă mă ata
că dur. l'n atac Ucigător, care 
era gata-gata să mă lase lat: să 
mor de ris, nu alta!

In loc să meargă la Pescuit, 
sau să joace sah cu ceilalți pen
sionari in părculețul de pe ma
lul Maleii. domnul Turnă umblă 
cu denunțuri. La o anumită virs.

tă, delațiunea poate deveni un 
adevărat viciu. Numai că dl. 
Turnă mai are a marotă: vrea 
să-și publice denunțurile in zia
re. Intenționează chiar să-și scoa
tă o carte, îmbrăcată în piele, 
pe care s-o intituleze scurt: „De- 
nunțuri**.  Dl. Turr>ă. unul dintre 
artizanii revoluției de la Petro
șani, omul care a luat cu asalt 
miliția, punind pe fugă o com
panie de securiști. ne-a adus 
la redacție o mulțime de denun
țuri. Noi le-am publicat fără să 
cîrtîm, corectindu-le doar greșe
lile de ortografie. Am fost atit 
de îngăduitori cu geniul creator

(Continuare in pag. a 2-a)

BUAL1A 1'fNllill SIVII
Concurență ca Ia... Medicină

Deși alegerile parlamentare bat 
la ușă, cea mai mare parte a 
partidelor nu-.și prezintă candi- 
dații, preferind sâ-i țină ascunși 
sub paravanul unor frumoase 
sigle electorale. Din dorința de a 
vă informa, am tras și noi cu 
urechea pe la ușile Biroului E- 
lectoral Județean, de unde am 
aflat că, pentru cele trei manda
te de senator ale județului Hu
nedoara se luptă 70 de candi
dați ! Concurență, mai ceva ca 
la Facultatea de Medicină I

Gu mindrie. am constatat că o 
bună parte a acestora — mai a- 
les primii de pe liste, adică favo- 
riții probei — sînt din Valea 
Jiului, fapt pentru care le pre
zentăm prenumele, numele, ocu

pația și apartenența politică. Pen
tru a nu favoriza pe nimeni, pre
zentarea o facem in ordine alfa
betică: Constantin Băluță — di-, 
rector administrativ la Universi
tatea Tehnică Petroșani — Fron
tul Democrat al Salvării Națio
nale; Ilie Radu Boantă — electri
cian — Partidul Unității Națio
nale a Românilor; Mihai Bonța
— lucrător comercial — Uniunea 
Generală a Romilor din Româ
nia: Francisc Boros — sublnginer
— Uniunea Democrată a Maghia
rilor din România; Valeriu Bu- 
tulescu — deputat — Frontul 
Salvării Naționale; Florian Căl- 
dărar — pensionar — Partidul

(Continuare in pag. a 2-a)

ODISEEA 
escrocului cu butelii

In ziarul de ieri, s-au promis 
amănunte cu privire la escrocul 
care a adunat bani pentru pro
curarea de butelii și a dispărut 
cu ei în ceață.

• Totul a început acum 122 de 
zile, în 13 mal, cînd numitul 
Măricel Munteanu a dispărut cu 
9 025 000 lei • Banii au fost a- 
dunați pentru procurarea — de 
la Bacău — de butelii de aragaz, 
la preț de 12 500 lei • Strînsul 
banilor s-a făcut cu ajutorul ca
sierei de la sindicat și a lideri
lor de sindicat de la EM Petrila 
• împreună cu un coleg M.M. a 
mers cu geamantanul să- depună 
banii la bancă... « Și, dus a foști

(Continuare în pag. a 2-a)

După ce a băut, a murit
j Duminică dimineața, pe strada 
" Ion Creangă din Vulcan a fost I găsit corpul neînsuflețit al unui 

bărbat. Identificat, s-a stabilit că 
decedatul se numește Poslolache 
Gheorghe și era tată a trei copii 
minori.

S-a constatat, de asemenea, că, 
inainte de a muri, a consumat 
Io mare cantitate de băuturi al

coolice.

De la Poliția din Vulcan am 
aflat că, pe cadavru, nu s-au gă
sit urme de violență, fiind ex
clus, așadar, un asasinat. Dece
datul prezenta doar o escoriație 
superficială la lobul superior al 
urechii drepte. Cercetările au 
sfab'lit că respectivul a murit 
ca urmare a inhalării propriului 
conținut abdominal. (Gh. O.)

La început de an 
școli. Și avem numai 
didactice, profesorii și 
care ar trebui să aibă 
larizați de la bugetul 
mai multe, dacă doriți, ne oferă chiar dialogul pe care 1-atn pur
tat cu liderul Sindicatului liber „Forum1*,  din învățămint — filiala 
Petroșani — prof. Andreea Pctrcscu.

școlar am fi vrut să scriem frumos despre 
cuvinte de apreciere, calde, pentru cadrele 
elevii din școlile noastre. Cit despre cei 
grijă de cele ce le sint necesare, fiind sa- 
statului pentru asta... Un argument, sau
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— Să începem cu temelia. 
Baza materială a școlilor?

— Pentru reparațiile de vară, 
numai in orașul Petroșani și șco
lile arondate centrului local de 
execuție bugetară al Inspectora
tului Școlar județean erau ne
cesare li milioane lei. S-au cerut 
din timp acești bani, anexîndu-sc 
documentația necesară. S-au a-

ANUL ȘCOLAR IN LINit DREAPTA
Gu scurte f> .'iiMtăți, care au a- 

vut loc in toate școlile din cu
prinsul Văii Jiului, cu surisiiri 
sincere ori de circumstanță, cu 
un încrezător optimi m dar și cu 
destulă ingrijorare. 
ța -,-a deschis noul an de învăță- 
mint. -----
ca d<- 
i înți, 
oficialități rlin prim rii, 
lu-it parte in 
de momente, 
acestor "lipe 
re a al«vilor 
profr .orii lor 
< la1 a

D ntr-nn anumit pun-t de ve
ri.'re acest m școlar nu aduce 
nimic nou, iar din alt punct /le 
vedere se constată in perimetrul 
lnv.il iminfului liceal și profesio
nal. o situație cu adevărat nouă. 
(Nu e.ste nimic nou în ceea ce 
privește zestrea cu care pornesc 
școlile la drum, multele și felu
ritele dificultăți, de acum revo
lute. tntimpin.nte in efectuarea 
unor mai mărunte sau mal în
semn te reparații Imobiliare. Nici 
In conținutul în vățâmîntului nu 
sînt, înjă. precizări clare, se cu 
nodo.ir noutăți oproxirn.itivc

ieri diminei-

S-au adunat, 
însoțiți de pă- 

corpul profesoral și chiar 
, . care au

premieră la astfel 
După terminarea 
adevărata rtvede- 
cu învățătorii -,i 
a fost în sălile de

1992— I 99.3 
obicei. elevi

ia un obiect 
profesorii și 
nove, din experiență, 
buie să procedeze.

Dar cu adevarat inedită 
atitudinea elevilor și părinților 
fața de școală, implicit, deci, pen
tru învățătură. Această tendin
ță este susținută de faptul că 
sînt familii dezin ferata te da< A co
piii lor frecventează sau nil 
cursurile școlilor. Tendința este 
mai clară in licee ți școli profe
sionale, să nn mai amintesc în- 
vățamintul universitar, care nu 
și-au ocupat în cele două sesiuni 
ale examenului de admitere, ci
frele de școlarizare pentru acest 
in Deocamdată, această situație 

este îngrijorătoare nu afît acum, 
chiar și în orașele noastre, ci în 
perspectiva timpului într-o pro
porție covîrșitoare, elevii din 
ci, Inrilc primare și gimnaziale, 
piua la invățămintfil liceal și 
profesional, au început școala cu 
tragere de inimă pentru foloase
le, de mai tîrziir. învățăturii. Du
pă prima zi. de contact 
la. anul dc învățămint 
în linie dreaptă pînâ 
anul viitor.

Tiberin

ori altul, noroc 
învățătorii care 

cum

Cll 
C'J- 
tre-
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local ZERO LEI. In școli, dacă 
s-a făcut ceva, s-a făcut datorită 
înțelegerii situației de către pă
rinți. Ce 
tuit este 
faptul că 
arondate 
cuție 
cota de lemne. (Este vorba 
cele care se încălzesc, pe timpul 
anotimpului friguros, cu 
Repartiția a 
septembrie.
vine și primăvara lui ...'93.

— Sc vorbește mult despre re- 
(ehnologizare in invățămînt. Ca
re este stadiul la Petroșani?

— Retehnologizare? Stadiul?!... 
?!...?!... (Nota redacției: și între
bările urmate de puncte, puncte 
sint un răspuns).

— Qjjrc este stadiul acoperirii 
catedrelor cil cadre didactice ca
lificate și m structura necesară?

— O problema Cale s-a solu
ționat in măsura posibilităților. 
In afara profesorilor titulari din
tre caro mulți au primit și ore 
suplimentare, s-a încercat,’ prin 
testarea de cunoștințe pedago
gice si de specialitate, testare 
care a avut loc în ziua de 11 
septemb, ie, la Deva, o cunoaș
tere a potenți cilului didactic al 
județului, pentru a se acoperi 

cu suplinitori Catedrele vacante.
Printre cei care au susținut a- 
ccasla „testare" sc află și cadre 
didactice cu studii superioare, 
pensionari sau p •rso.ine care, 
dintr-un motiv sau altul, nu atl 
niai lucrat în ultimul an în In

fel de învățămint 
acesta? Mai grav 
nici o școală din 

centrului local de 
bugetară nu și-a

gra- 
este 
cele 
exe-

ridicat 
de

sobe).
sosit abia Joi, 10 
l’inâ vin lemnele,

lloraliu Al I-,\ANI)RF.SCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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LUMINA DIN LUMINA
de

Și a zis Dumnezeu: „Să fie lu
mina"! și a fost lumină.

Aceasta a fost ziua intii.
Au urmat încă cinci zile 

trudă dumnezeiască, timp in care
Creatorul și-a dcsâvîrșit opera. Pe 
OM l-a făcut în ziua a șasea și 
i-a zis să stăpincască „peste tot 
pămîntul .

După ce oamenii s-au înmulțit, 
Domnul i-a aranjat pc meserii și 
a chemat pe rînd, la el cîte o 
breaslă, ca să le împartă daruri
le minunate ale lumii.

Primii care ai. fugit la Domnul 
au fost negustorii. Ei au luat ju
ni itate din bogățiile Pămîntului.

Au urmat apoi senatorii. Și 
zis lor Domnul: „Vouă nu vă 
bogății, ci vă așez în fotolii 
piele șl veți avea voi grijă
aranjați bogățiile Pămîntului!" 
După constructori, ceferiști și ca
dre medicale au urmat, în sfîrșit, 
minerii. Lor lc-a spus Domnul : 

„Vouă vi-1 dau pe Miron Coz- 
ma și veți avea tot ce vă doriți!" 

Și au plecat toți mulțumiți spre 
casele lor, stringînd mai vîrtos

le-a 
dau 
din 
să

Bătălia pentru Senat
b (Urinare din pag. 1)

Con-
Dobre 

Republi-

Romilor; Ionel Cărămidar 
vatuș — Partida Romilor; 
brici Cristcscu — sociolog 
i’art.d'.il Național Liberal, 
venția Democratică; Petre
— inginer — Partidul
< an; Alexandru Ilarinco — lăcă
tuș — Partidul Dreptății Sociale 
de Nor d-Vcst; Petre Jurcan —- 
senator — Partidul Național Li
beral; I.ia Mioara Marcu — bio
log — Partidul Liberal Monar
hist; Ion Mircea — secretar șef 
ta Universitatea Tehnică Petro
șani — Partidul Dreptății Națio
nale din România; Emil Pop — 
prof. univ. — Partidul Unității 
Naționale a Românilor; Ilie Mi- 
tran — conf. univ. — Partidul 
România Mare; Constantin Trif
— inginer — Noul Partid Libe
ral; Petre Tudor — director EM 
Livczeni — Partidul Renașterea 
și Indepcn ’ența României; Du
mitru Florin Țurnă — pensionar
— Partidul Sociid Democrat Ro
mân, Convenția Democratică; Ni- 
colae Ungureinu — prof. univ.
— Mișcarea Ecologistu din Româ
nia; Nicolae Vilcea — pensionar
— Partidul Socialist al Muncii; 
■l'ibcriu Vladi-.lav — matemati
cian — Partidul Național 'ȚAră- 
ncsc-Cr 'Știn și Democrat, Con
venția Democratică.
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frunza de smochin, pentru că 
și-au dat seama că vin vremuri 
grele.

Tocmai cînd Domnul își pre
gătea plecarea din biroul ceresc, 
vede venind spre el o mulțime 
zdrobită, obosită, abia mișeîndu- 
se, dar cu fețe pline de lumină și 
bunătate. Și a zis Domnul: „Voi 
cine sînteți și de ce ați venit așa

Parodie 
sentimentală

Doam- 
greu, 

copiii, 
sprin- 
nc-am

de tîrziu?" Sîntcm dascăli, 
ne, și am venit încet, cu 
pentru că noi lucrăm cu 
unul mai leneș, altul mai 
ten... Apoi, a durat pînă
organizat și încă nu sîntem sufi
cient de bine organizați, mai bîj. 
bîim. Nu ne gîndim niciodată la 
noi, ci numai și numai la aproa-

I
I 

ui toate cele > 
iale ale jude- I 
:ultă din no- I

păs-pare, avem șanse mari să 
trăm în Valea Jiului toate 
trei birouri senatori 
țului. Așa cum rezulta __
tele autobiografice, toți candidați! 
sînt oameni cinstiți, corccți, res
pectați de populație, au un tre
cut sănătos, o viață ordonată dc 
familie, sint hotărîți să se consa
cre „trup și suflet" binelui 
blic. Altfel spus, ne place 
credem că și-au depus candida
tura persoane demne, capabile 
să reprezinte Valea Jiului și ju
dețul în Senatul țării.

Din totalul candiclaților, 
doi au f 
tul ales la 20 mai 1900. Cea mai 
fecundă pepinieră de candidați 
se dovedește a fi Universitatea 
Tehnică din Petroșani, pe care 
intenționează să o părăsească, în 
favoarea Senatului, un 
considerabil de cadre 
directorul administrativ și 
secretarul domnului rector, 
fie oare vreo legătură între 
coastă dorință de evadare și nu
mărul mic dc înscrieri la admi
terea în învâțămîntul superior 
minier 7

în orice caz, noi le dorim suo- 
ces tuturor. Și cînd vor ajunge 
senatori îi rugăm să nu ne uite 
nici pc noi, cei mici, râmași mai 
departe cu grijile și nevoile Văii 
linlui...

număr 
didactice, 

chiar 
Să 
a-

-au... I’entru clasa l sin: numai 
>105 abecedare noi, ce vor fi dis- 
!' tiuite elevilor, dintr-un necesari 
de circa 1 100. (.'<_• bucurie mai 
|K>atc simți acel copil care pă
șește pentru prima dată pragul 
școlii dacă alături de floarea 
cumpărată de învățător și pusă 
p<- bancă, nu v<i găsi o carte 
frumoasă, o cart noua? Nici 
pentru copiii din clasa I nu mai 
iivein bani și suflet? Mini Ierul 
Științei și fnvațămintulm cu 
no.i-.te s 'ii iți i și nu a făcut, și 
nu face, și niri nu sica si facă 
nimic. Se va lucra din nou cu 
un m mu il I.i 2—3 elevi. Mai pu
tem sorbi alunei de i .'telmolo- 
itizara, de învățămint modern, d
' dilate, dc efii nța? învățâ- 
mmliil este din nou < 'rșclorul

' ietâții. C'.idre nu, școli ncr<- 
pu ile au „ciipi'.e" din lipsa de 
bani, manuale ioc, (elini i di 
d.r lică iluzorie, lozinci midie în 
Pariam nI, mib.ui i di■ an Iju ita'c 
arloplate de f'mvern, lamentări, 

n> | i " ,i < ite al' d". Dai a fie
n • pai I unentar m fi renunțai
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„Ai 
vezi 
trăi 
„lu-

I
Ipele nostru". „Foarte bine! Foar

te bine! a zis Creatorul, așa am 
lăsat eu să fie pe Pămînt !“. 
făcut bine, Doamne, numai 
că noi nu prea avem cu ce 
pe Pămînt, noi mai mult pe 
nă“ sau mai bine-zis „de la o lu
nă la alta". „Cum ?! s-a mîniat 
Atotputernicul, nu v-am lăsat cu, 
oare, guverne, parlamente, salarii, 
indexări?" „Ba da, Doamne, dar - 
noi, sub toate guvernele — Moi- I 
se, Solomon, Roman, Stolojan — i 
am fost uitați, nu ni s-au imple
mentat în statele de plată creșteri f 
radicale". I

Atunci a mai zis Domnul; „Ei," 
dragii mei, apoi cu cc să vă facla 
Dacă voi întotdeauna ajungeți I 
foarte tîrziu! Iaca, eu am împăr-1 
țit tot belșugul și vouă nu mai 
am ce să vă dau. Mi-a mai rămas I 
totuși cîte ceva. Va dau suflete I 
bune și curate, iubire pentru co-" 
pil, răbdare, dragoste, înțelepciu-g 
ne, bunătate și LUMINA. Mergeți! 
dar în LUME și răspîndiți LU-g 
MINA, deșteptați suflete de co-| 
pii, învățați-i să scrie, să citeas-1 
că, să socotească și-1 veți face 
fericiți. Alungați întunericul și I 
faceți LUMINA! Ge lucrare mail 
nobilă credeți că este decît să* * 
răspîndești lumina ?! Nu este asta,! 
oare, o lucrare dumnezeiască?! I 
Mergeți dar în lume și faceți cum 
v-am sfătuit și veți sta în veci a- I 
lături de Mine !“ |

Și dascălii au plecat în Lume» 
să răspîndească LUMIN/A din LU-I 
MINA ! I

Prof. Elena BUGARSCIII,
Vulcan I

I
r?/zzzz/zzzzz/z//zz/z/z//////z//zzzz/zz^/z>/zz///zzzz/zz//zz///z///z///z/z/zz/z///z////z/y//W777/7///z/z/v/////z//z/z/z/z ,/77z/z/7z/zzzi
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aceea 
ne-a 

dc do- 
că dl.

al dl, Țurnă, incit i am pus la 
dispoziție o pagină de ziar să-l 
picteze cum vrea Pe deputatul 
Butulcscu. Abia după 
nc-am speriat. Butulcscu 
trîntit pc birou un teanc 
cumcnte, din care reiese
Țurnă minte cu nerușinare. Din 
dorința de a obține avantaj po
litic, dl, Țurnă ne mințea 
și pe noi și pc numeroșii noștri 
cititori. Riscam să compromitem 
credibilitatea ziarului, riscam să 
fim chemați in tribunal. Cc pu
team face? Am încercat să-l do
molim nițel pe zelosul nostru 
corespondent, îneereînd să-l con
vingem că publicarea în presă 
este un act responsabil, că în Oc
cident poți să intri la zdup dacă 
tipărești tot ce visezi noaptea.

Credeam că am scăpat dc 
belea, cînd ne trezim iar cil di. 
Țurnă cil un maldăr de denun
țuri. Avea treabă cu foștii arii 
vișli, care, in epoca dc aur, își 
făcuseră garaje sub ochii vigi- 
lenți ai domnului Țurnă. Uneori 
chiar cu cimentul acestuia, l-am 
promis să le publicăm, dar dum
nealui ne a rugai să nil le dăm 
drumul piuă in campania elec
torală. I.Herul acesta ni s-a pă
rul suspect. Așadar, domnul Țnr- 
nă nu vrea pur si simplu să fa
că dreptate. A rea doar să facă 
zgomot ni jurul persoanei sale,

■■■■■■■■■■■■■■■■«■a
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Pseudo - greva de la 
Aninoasa

Luni, la EM Aninoasa, schimbul II n-a vrut să intre în mină. 
Cauza 7 Salariile mici. Minerii și celelalte categorii de muncitori 
în subteran, după ce au luat avansuri între 10 și 20 mii lei s-au 
pomenit cu doar puțin peste 10 mii, ca rest de plată, cuveniți lu
nii august. Este puțin, o-știm bine .și noi, ceilalți, ale căror sala- 

considerate derizorii derii nu depășesc de obicei aceste 
către mineri.

Deci, să revenim. Fără accep
tul Ligii, Confederației sau mă
car al sindicatului de la mină, 
oamenii au început să „bombă
ne". Ca să înjuri, nu trebuie să 
faci cerere. Libertatea de expre
sie e garantată de Constituție. Și 
pe cînd înjurau eî și strigau vîr- 
tos, a apărut directorul. Și 
făcut... tăcere. Nu se știe 
s-a făcut ea, dar s-a făcut.

Oamenii au fost întrebați 
vor. Nu voiau nimic, sau, 
bine zis,.nu știau ce vor. Atunci 
directorul a căzut la învoială cu 
sindicatul și le-au explicat, cu 
argumente imbatabile, că vor ce 
nu merită. Mina Aninoasa a rea
lizat pe luna august doar 56,5 la 
sută din extracția programată. 
Valoarea acestei producții a pus 
sub semnul întrebării însăși po
sibilitatea acordării 
Tot pe luna august 
medicale au atins 
record de 13 900 zile.
gii, primele zece zile se plătesc 
de către agentul economic, suma 
ridieîndu-se la nu mai puțin de 
5,5 milioane lei, bani pe care 

s-a 
cum

ce 
mai

sporurilor, 
concediile 

incredibilul 
Conform le-

două decc- 
Ille Vcrdcț, 
vila dc La 
Marc, din

face pc justițiarul în preajma a- 
legcrilor.

Dar cel mai spectaculos denunț 
semnat dc maestrul Țurnă, o 
capodoperă a genului umoristic 
sc regăsește în paginile săptămî- 
nalului „Călăuza"; „Către Procu
ratura Generală a României, prin 
care făceam cunoscut că Grupul 
dc șantiere Valea Jiului, al că
rui director am fost 
nil, i-a executat lui 
președinte al l’SM, 
Rotunda, dc pc ritil 
Retezat..." Rămii înmărmurit. De 
fapt e vorba dc un autodenunț. 
Domnul Țurnă anunță Procura
tura Generală că dumnealui, în 
calitate dc director al șantiere
lor, i a făcut lui Ilip Vcrdcț o 
vilă acum două decenii. Dc ce 
denunță doar acum? Păi, dacă 
și-ar fi semnat denunțul în 1972, 
s-ar mai fi putut el astăzi lăuda 
că a fost două decenii director?

Noi 
căm 
domnului Țurnă 
motive. 
Vcrdcț, 
dem că 
situații 
lui a, 
Iul. 
o calc alit de lung, 
v rem 
lui 
<if merită. Doar sintem în 
Pania electorală. Domnul

am refuzat să mai publi- 
„opercle informative" alo 

din mai multe 
Nu vrem să-I apărăm pc 
ferească Dumnezeu, cre- 
c mai binc în asemenea 

să așteptăm ca Procura- 
Justiția să-și spună cuvîn- 

I)c la denunț la sentință c 
ii... Apoi, nu 

să facem in jurul numc- 
Țurnă mai mult zgomot dc-

cam-
Țnrnă

ii

sume,

i-a plătit, fără să aibă oa- 
respectivi la lucru. Iată 

inteligentă, menită să

fondulul de salarii, 
discutat calm și fără inel- 
Mina Aninoasa urmează 

reorganizată, pe baza unui

mina 
menii 
o măsură 
forțeze puțin mina consiliilor do 
administrație, la viitoarele nego
cieri, în vederea rentabilizării 
rapide. Absențele nemotivate 
„abia" însumează 130 de zile, dar 
aici pierderile sînt Ia producție 
care, în final, Se răsfrîng tot a- 
supra

S-a 
dente. 
să fie 
plan care să evite, pe cît posibil, 
disponibilizarea personalului, ar 
vînd în vedere gravele probleme 
sociale care ar rezulta de aici. 
La schimbul III, s-a reluat ace
eași discuție, preventiv. Nu s-au 
semnalat incidente de natură 
violentă. Nu știm dacă oamenii 
au înțeles exact în ce căruță se 
află, dar acum se lucrează nor
mal. Ar fi de dorit „mai normal" 
decît luna trecută că, 
știe... „Lalele, lalele, 
mele lalele...".

altfcl, cine 
frumoasele

Ștefan CIMPOI

vrea totuși un loc în urnă. Nu
mai că domnul Țurnă s-a supă
rat pe noi și s-a dus la „Călău
za", prin intermediul căruia 
vrea să ne demoleze.

In ce mă privește m-am hotă- 
rit să fiu blînd pînă la alegeri. 
Să rabd și să încasez. Abia du
pă 27 septembrie, cînd dL Țurnă 
Dumitru — Florin va deveni, 
poate, senator al Convenției De
mocratice o să-mi permit să pu
blic și eu o serie dc scrisori tri
mise redacției dc foștii subalterni 
ai domnului Țurnă. Acestea pre
zintă într-o altă lumină „viața 
și opera" dinsului. Dc fapt, sînt 
tot niște denunțuri. Ele conțin ele
mente picante, care vor face de
liciul cititorilor. Le vom publi
ca, pentru ca dl. „senator" Țurnă 
să simtă pe pielea sa ce înseam
nă să publici denunțuri în ziar.

Nu pot să închei înainte dc 
a-mi exprima consternarea. Vio
lența, dl. Țurnă mă doare nespus. 
Sînt un simpatizant al Conven
ției Democratice, pe care o voi 
vota fără ezitare. Sînt 
aliția trandafiri, fufe dc tranda
firi, roți, ceasuri, viori, 
treflă, 
alte semne electoralo. Eu sînt 
Pentru schimbare! îmi umblă 
prin minte și un crîmpci dc po
ezie: „Țurnă și monarhia, / Sal
vează România".

sătul de

ași dc 
sori, casc fără temelii și 

semne electoralo. Eu 
schimbare! îmi

I. din e.irli rul , Aeroport".
.ne copii • Prin 
fusese condamnat 
cerc fura permis.
• Pentru faptele 
„primi" între 15 și 
căi ic • Dacă trăia 
MAI. putea fi și cl 
Ancheta Poliției e in curs 
desfășurare. S-ar putea să fa 
m’să la Poliția Judi leami • Decr 
am l.it/i. atît !.

Nil 
șapb'z ’Ciși< cva 
pentru condu- 
A fost grațiat 

rlc jcum va 
20 <lo ani puș- 

„impiișcntul“, 
împușc it ■ 

de
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T oamna 
reclamagiilor mincinoși

Că democrația ne-a-nvățat de toate, nu mai e nici o scofală. 
Că toți scriem, sesizăm, reclamăm, înjurăm, „aranjăm", iară nu 
mai e nici un secret.

După ce a înnebunit primăriile, prefectura, alte „organe" și 
„organisme", un anume Eduard Gyongyosi a găsit o „portiță" la 
redacția noastră și, abuzînd de credulitatea unui mai proaspăt 
redactor, aruncă cu vorbe în RAGCL Vulcan -și în fostul nostru 
coleg Ștefan Nemecsek. Cum că, acesta din urmă, l-a lăsat sub 
cerul liber, că i-a luat casa ș.a.m.d. Redactorul nostru a furat ha
pul și — probabil din respect pentru părul alb al d-lui Gyongyosi 
„a dat verde" la poveste. Numai că bătrinelul este un reclamagiu 
notoriu și — mai presus de toate — MINTE I Deținem copii după 
răspunsurile primite de reclamagiu de la Prefectura județului, in 
care necredinciosului „candidat la deputăție din partea Ligii de- 
putaților" (auziți minune !) 1 se explică foarte clar că n-are drep
tate.

N-avem nimic cu dl. Nemecsek: a închiriat la Vulcan Casa 
căsătoriilor, a închiriat și casa mortuară, dacă vor mușchii dinsu- 
lui și e legal poate să închirieze chiar și cimitirul. Dar, din mo
ment ce omul are forme legale, poate să umble dl. Gyongyosi cu 
„lăcrămații" pînă și la ONU. Chiar și la UNESCO (organizație care 
se ocupă de copii, după cum știți) fiindcă, se vede treaba, de la o 
anume vîrstă, unii dau în mintea copiilor.

Cit despre redactorul pe care dl. Gyongyosi l-a indus în e- 
roare, își va primi „partea"...

Mircea BUJORESCU
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SPORT

CĂTRE REDACȚIA ZIARULUI „ZORI NOI“, 
DOMNULUI DIRECTOR BUJORESCU

In urma publicării articolului 
„Scrisoare deschisă domnului 
Ștefan Nemecsek" în ziarul „Zori 
Noi" din 8 septembrie 1992, vă 
înaintăm spre publicare, conform 
dreptului la replică, următoarele 
precizări:

Imobilul din str. Decebal nr. 
26, fostă proprietate a cetățea
nului Gyongyosi Eduard, a fost 
expropriat în anul 1987 prin De
cretul 430 din 1984, trecînd în 
proprietatea statului împreună cu 
terenul anexă, după despăgubirea 
deținătorilor.

— Numitul Gyongyosi Eduard 
primește o despăgubire de 77642 
Iei, iar fiica acestuia trecută in 
acte în „ultima clipă" primește 
59562 lei. In total, statul plăteș

te 137204 lei, sumă deloc negii- • 
jabilă, la acea dată.

—> Pe lingă suma primită ca | 
despăgubire, numitului Gyongyosi 
i se atribuie un apartament cu 1 
trei camere în str. V. Roaită I 
bloc 8, ap. 19 din Petroșani (in * 
Petroșani a vrut dumnealui) con- | 
form contractului de închiriere I 

nr. 1758 din data de 2 ianuarie » 
1987. Titular de contract, Gyon-. 
gyosi Eduard. Pe contract mai 1 
erau trecute soția Rozalia și | 
fiica Haynalka.

— în 14.09.1988, prin contrac-1 
tul nr. 1387, Gyongyosi Eduard | 
modifică „repartiția" camerelor, 
el cu soția deținînd două ca-1 
mere, una cedind-o fiicei Ilaynal. I 
ka. •

Cu tribunele, 
„dezlănțuite”

MINERUL LUPENI — AS PAROȘENI 2—1 
(2—0).

O dispută sportivă pînă în min. 40. Atunci, o 
fază controversată „va aprinde" seînteia în tri
bune și cîțiva înfocați suporteri ai gazdelor cau
tă dreptatea, intrînd în teren, clar organizator.i 
și poliția liniștesc rapid spiritele.

Centralul Dumitru Stan (Ocna Șugatag) a 
acordat un penalty (explicînd după meci că li
nul dintre jucătorii din Paro.șeni a „palinat" 
mingea), au fost acolo și o foarfecă și un luft, 
faza oricum rămîne „discutabilă", iar Iordache 
(oaspeți) îl „îngenunchează", disputa devenind i- 
ncgală. In consecință, se acordă galben (?), lor- 
dache este eliminat și cu greu stăpînit de an
trenorul Gogu Tonca.

Scorul a fost deschis în min. 26 după o fază 
clasică, de o mare frumusețe. Godescu trimite 
o minge de „urmărire" de 40 in, Ungureanu șe 
lansează într-o veritabilă cursă de 100 m plat 
și, cu un șut senzațional, de la 20 m, îl învinge 
pe excelentul Oprița, cel care a stat în „aer" 
jumătate din meci, dovedindu-și clasa. Golul doi 
a fost înscris de Krautil din acel 11 m descris 
mai sus. In min. 44, același Krautil trimite, din 
lovitură liberă directă, mingea în bară. La relua
re Zvanciuc, Ungureanu, Popa Ionel, Krautil, 
Ungureanu, Dinu vor trimite șuturi violente, iar 
Oprița și Flicheș, sînt la datorie. Oaspeții în
scriu în min. 85, la o gravă greșeală a portaru
lui Flicheș, care a scăpat mingea în față, din- 
tr-un corner, iar Gavriluț a împins balonul în 
poartă. Trei galbene șl unul roșu oaspeții, — 
la galbene n-am „căzut" cu arbitrul pe jucători — 
unul galben gazdele.
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Un public 
de nota zece

MINERUL URICANI — METALURGISTUL' 
SADU 3—0 (1—0).

„Revenirea" echipei în fața publicului a coin
cis cu o victorie netă a elevilor lui Maria și Ma
rian asupra echipei din Sadu, cea care, acum 
o săptămînâ, adusese prima înfrîngere format 
țici din Stoina, antrenor Costică Donosc.

După atacuri dezlănțuite la poarta oaspeților, 
care n-au ieșit, în prima repriză, din careu, Cea- 
custa deschide scorul, dinlr-o lovitură liberă de 
la 25 m, min. 39, catapultînd mingea aproape de 
vinclu, făcînd imposibilă intervenția ultimului 
apărător.

După pauză, cu o galerie ce merită nota zece, 
speranțele unui scor de forfait s-au împlinit, 
pentru că Dulcu, cel care n-a mai înscris pen
tru Minerul de 4 ani, plonjează și cu capul tri
mite imparabil, în plasă, 2—0, min. 70, pe fon
dul unei dominări fără „replică".

La numai cinci minute Baltaru, cel care H 
ordonat jocul echipei, face 3—0; gol din acțiune 
și mirajul unei surprize dispare ca o nălucă. Ea' 
gazde a apărut în joc și Nicoară, ex-divîzionai 
rul A de la Corvinul, iar Stefanache, Baltaru, 
Ceacusta, Tolciu și Roșea s-au evidențiat în mod 
deosebit.

O știre de ultimă oră, ne anunță că o parte 
dintre suporteri vor să însoțească echipa la me
ciul de duminică, de la Caracal. Aferiml

Fotbal, campionatul județeanl
REZULTATE TEHNICE : Minerul Vulcan — Minerul Certej I

2—0; Metalopiastica Orăștie — Metalul Griscior 4—1; Minerul Ghc- I 
lari — Ilaber Hațeg 3—3; CFR Simeria — Mureșul Deva 4—0; Mi- * 
nerul Teliuc — Minerul Aninoasa 1—2; Aurul Brad — Parîngul | 
Lonca 1—3; Constructorul Hunedoara — Favior Orăștie 2—1; Mi- I 
nerul Bărbătcni — Victoria Călan 1—0- I
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CLASAMENT
1. Minerul Vulcan
2. CFR Simeria

5
5

4
3

1
1

0 13— 4
1 15— 6

9
7

3. Parîngul Lonea 5 3 1 1 12— 7 7
4. Victoria Călan 5 3 0 2 13— 3 6
5. Constructorul Hunedoara 5 3 0 2 11— 7 6
6. Metalopiastica Orăștie 5 3 0 2 14—10 6
7. Ilaber Hațeg 5 2 2 1 8— 6 6
8. Minerul Aninoasa 5 3 0 2 7— 6 6
9. Minerul Bărbătcni 5 3 0 2 5—10 6

10. Aurul Brad 5 2 1 2 5—8 5
11. Minerul Ghelari 5 2 1 2 9—16 5
12. Minerul Certej 5 2 0 3 9—7 4
13. Minerul Tcliuc 5 2 0 3 9—14 4
14. Mureșul Deva 5 1 0 4 2—10 2
15. Favior Orăștie 5 1 0 4 7—21 2
16. Metalul Criscior 5 0 0 5 5—13 0

ETAPA VIITOARE, 20 septembrie: Minerul Aninoasa — Au
rul Brad; Mureșul Deva — Minerul Tcliuc; Auctoria Călan — CFR
Simeria; Ilaber Hațeg — Minorul Bărbătcni; Metalul Criscior — 
Minerul Ghelari; Minerul Certej — Metalopiastica Orăștie; Fi 
vior Orăștie — Minerul Vulcan; Parîngul Lonca — Constructorul 
Hunedoara.
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r — La rla’.a de 18.02.1991 prin 
contractul nr. 3 40 din 1.03.1091, 
trece întregul apartament j>e 
numele fiicei sale, conform re
partiției nr. 1385 eliberată de 
EM Lupeni. Gyongyosi fiind 

pensionar, cedarea locuinței tre
buia să se facă și cu acordul 
Primăriei, care este de acord, 
in urma declarației proprietaru
lui, dată la 18 februarie 1991, și 
care are următorul conținut:

„Subsemnatul Gyongyosi E- 
duard domiciliat in Petroșani, 

str. V. Roaită, bloc 8, ap. 19, 
deoarece consimt a fi trecut în
treaga suprafață a apartamentu
lui din contract fiicei mele 
Gyongyosi Haynalka, care îl 
cumpără din fond de stat, iar 
cu subsemnatul mă oblig a nu 
pretinde apartament din fondul 
de stat în chirie". I8.02.199J.

(Originalul — mai sus)
— Li dala de 1.06.199J fiica 

colațeanuluj Gyongyosi cumpără 
apartamentul cu .urna de 261309 
Iei.

— D> la aceasta dată. fo .tul 
proprietar al imobilului din str. 
Decebal nr. 26 din Vulcan, care 
1 trecut legal și de drept în 
proprietatea statului „inundă" 
Primăria din Vulcan. Prefer tura 
județului precum și alte foruri, 
<u scrisori și memorii, pretinzîn- 
dii-sc proprielarul dp drept și 
do fapl al imobilului

— în toate răspunsurile tii-g 
mise, in urma sesizărilor sale, I 
i s-a adus la cunoștință imposi-l 
bilitatea retrocedării imobilului,, 
ca urmare a încasării drepții-I 
iilor cuvenite.

— După expropriere, imobilul 
in cauză a fost ocupat de șan-1 
lierul de construcții din Vulcan. I

— in februarie 1992, în urma
unei ședințe a Consiliului dej
administrație .imobilul este re- I
pactizat SC „Realitatea romă-" 
nească". din Vulcan, penlru a- a 
menajarea din fondurile proprii I 
de investiți; a unei Casc Tune- J 
rare pentru locuitorii orașului, j 
dată de la care RAGCL Vulcan |
a încasat chiria pentru imobil 

și terenul aferent. Deși lucrurile j 
de renovare și amenajare a Ca- I 
s<’i funerare an început in iu
lie, constructorii au evacuat i-| 
mobilul doar in august, fapt, cărei 
a intîrziat, finalizarea lucrărilor. I

GRUPA A IV-A EUROPEANA
LASAMENT

< țMI’IONATl I, MONDIAL

1. Belgia 3 3 0 0 6- 1 6
2. ROMAN IA 2 2 0 o J2— 1 4
3. Țara Galilor 2 1 0 1 7— 5 2
4. Cipru 2 1 0 1 2— 1 2
5. Ccho-Slovacia 1 0 0 1 1— 2 0
6. Insulele Feroc l 0 0 4 0— 18 0

Mai sînt de disputat, in iccastâ toamna, pa «i<L I Celio-Slo- 
vacia — Insulele Fcroc, l.i 23 septembrie; Belgia i;.mânia ;i 
Cipru — '('a a Galilor, la l-l octombr te.

rTT g b y ...........
I.EZULIAIE I EI1N1CE : Ști.nța Baia Mare - Minorul l.u- 

peni 46—13; Farul — Dinamo 35—25; Universitatea -Timișoara — 
Steaua 26- 15, CSM Sibiu — CI’lî Constanta 28—12; Grivița Bucu
rești — Sportul Studențesc lâ—13; Știința P.Tos.ini I Su
ceava 21—13.

— \oc-.iea f inii zise, consule a 
ram acțiunea numitului Gyon I 

gyosi ca diversionistă, oricum i | 
mobilul nem.opulirid intra, in 

lifta unui cadru legal, în pose-1 
sia acestuia, răminînd definitivi 
în circuitul public, în folosul tu
turor cetățenilor orașului cu res | 
pecldrr',1 întocmai i legislației în I 
vigoare, I

Ning, Iulian,i .IE( U 1
Ing. șef RAG( L Vulcan I

l Universitatea l'imișoar i
2. C'.SM Sibiu
3. Farul Constanța
1. Știința Itai.i Marc
5. Steaua
6. Dinamo
7. Gi ivița Bucuri ști
8. C'SM Suceava

Știința Petroșani
10. CFR Constanța
11. Sportul studențesc
12. Minerul Imperii

ETAPA VIITOARE, 19 sipt 
Suceava; Sportul Studențesc — 
la— Grivița București; Steaua 
timișoara; Știința lîaia Mare —

CLASA MENT
5 i 0 1 1 II — • i.J IJ
i 1 0 1 96— 17 1.1

6 j 0 2 121 — 82 1 1
5 3 0 2 96— 67 1 1
5 3 (1 2 99— 74 1 1
5 3 0 2 130— 112 1 1
5 : 0 •j 86— 73 1 1
5 2 0 3 59— 88 9
5 □ 0 3 M5— 100 9
5 1 0 1 63— 90 7
â 1 0 1 si 135 7
5 l 0 4 ni— 147 7

.‘inbrle; Minerul Lupeni — CSM 
Știința Petroșani; CFR Constan-
- G.SM Silii ii; Dinimo — Univ. 
f arul.

Rubrică realizată de l)oiel XL\M|L
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Aipiniștii petrileni, 
campioni naționali

în perioada 8—12 septembrie 
a..c, s-a desfășurat, la Cheile’ 
Bicazului, finala campionatului 
național de alpinism, unde a 
fost reprezentată și mișcarea al- 
pinistică din Valea Jiului, prin 
echipa CS „Jiul" Petrila.

în baza punctelor acumulate 
de-a lungul campionatului din 
acest, an, în clasamentul indivi
dual general, locul I, deci, ti

tlul de campion, Ja categoria 
seniori a revenit alpinistului 
Gheorghe Vizitiu, membru al 
echipei Jiul Petrila. La același 
concurs, în clasamentul feminin 
Elena Vizitiu, soția campionului 
național, a ocupat locul II, de
venind vicecampioană la indivi
dual.

La competiția echipelor mixte 
(femei-bărbați) primul loc in cla
samentul genei il a revenit ace
leiași perechi: Gheorghe Vizitiu 
și Elena Vizitiu, iar locul II pe
rechii Ionel .Sălceanu și Claudia 
Nicolaescu din același club. La 
inlreccrca echipelor feminine, lo
cul II, respectiv locul de vice
campioană națională, a revenit 
lot formației pctrilenc, compusă 
din Elena \ izitiu și Ioana Mu- 
rcșan.

Odata cu felicitările cuvenite 
iipiniștilor pc'nlru comportarea 

lor de excepție la Bicaz, merită 
calde aprecieri antrenorul al- 
piniștilor |>.'trileni, Nac Olteanu, 
pentru eforturile deosebite de 
a meni Ha la cote superioare tra
diția acestei frumos spori a) 

curajului în \ dea .Jiului.
Inia o precizare: la -firșilu! 

lunii septembrie, echipa <S „Jiul" 
Petrila organiz ază ultima etapă 
(naționala) , campionatului de 
escaladă p - tiuctuii naturale, la 
Cheile Tai.i. Vom reveni cil a- 
inânuntc.( (I.D)

Rezultatele eoi ic ursul ui 
l’ronospo I din 1! septembrie

Ancon i — S.impdoria 2 
Brcscia — Torino X
Foggi.i — Napoli 2
Gcno i — Roma X
Inter — Cagliari I
Juvcntns — Atalanta 1 
l.azio — Fiorcntina X 
l’-U'm.i — tTdineso 1 
l’cscara — Milan 2 
Spăl — Ascoli X 
Vcnezia — Cesena 1 
Luchcse — Bologna X

Ilari — Reggiana X
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Actualitatea internațională
* > Scrisoarea cancelarului federal, Helmut Kohl, 

caîre șefii de stat și de guvern ai Comunității Europene

HOROSCOP
FECIOARA j|

(23 august — 22 septembrie) > 
Vă simțiți într-un fel nedrep- 

l să hotă-tățit(ă). Lâsați timpul 
rască.

Situația dramatică din regiuni
le fustei Iugoslavii af-etate de 
războiul civil și soarta tragică a 
refugiaților zguduie oamenii din 
întreaga Europă.

Popoarele Europei nu speră 
numai să se sfirșească luptele dar 
Cer, pe bună dreptate, o acțiune 
neîntârziată, in spiritul solidari
tății europene. în favoarea per
soanelor afectate. Statele din ime
diata vecinătate nu mai pot 
porta singure povara cazării 
hrănirii populației.

De aceea, consider că este

gent nevoie ca toate statele mem
bre ale Comunității Europene să 
primească, pe o perioadă limita
tă, refugiați din regiunile fostei 
Iugoslavii bîntuite de război ci
vil.

Ar trebui să ajungem la o în
țelegere imediată privind primi
rea contingentelor de refugiați. 
Guvernul Federal este gata
acționeze imediat. Sarcina ce se 
află în fața noastră nu poate fi 
rezolvată numai de cîteva țări 
ale Comunității Europene. De la 
izbucnirea ostilităților, Republl-

fi 
?i 
el

să

su-
și

ur-

ca Federală Germania a primit 
peste 200 000 de oameni din fosta 
Iugoslavie.

Comunitatea Europeană va 
apreciată in lumea întreagă 
în măsura în care membrii
vor acționa concret în vederea 
alinării suferinței refugiaților. 
Țărilor comunității nu le este 
permis să se sustragă de la răs
punderea pe care o au față de 
victime și față de țările vecine, 
ale căror eforturi de a acorda a- 
jutor sînt depășite de valul refu
giaților.

i

I 
I 
I 
I

Nu numai încheierea războiului, j 
dar și soluționarea problemelor I 
umanitare legate de acesta con I 
stituie o premisă pentru stabili-- 
tatea întregii Europe. I

In acest sens vă rog să acțio-1 
nați personal pentru soluționa-*  
rea acestei probleme urgente. |

L-am rugat pe premierul Ma-1 
jor ca, în calitatea sa de preșe-1 
dinte In funcție al Sonsiliuîul. 
European, să ia inițiativa în ve-1 
derea unei acțiuni comune a I 
„celor 12“. ’

„PRESS RELEASE" |

Dmica publicitatea

BALANȚA
(23 septembrie — 22

N.mic din ce vi se 
trebuie refuzat. întâmpinați da
rul cu... zîmbete.

SCORPION ;
(23 octombrie — 21 noiembrie)
O audiență și o întâlnire par 
fi semne bune. Dar hazardul

octombrie) 
oferă nu

a
poate strica echilibrul. 

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Noul cucerește pe oricine. Nu 
taxați clipa.

SAPRICORN 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Puneți-vă la adăpost cu me
moria. Cineva pătrunde pe ne
simțite în „culise".

VĂRSĂTOR 
(20 Ianuarie — 18 februarie) 

Nu vă avîntați în necunoscut.
Sînt prea multe trepte de urcat 
și nu veți ajunge la capăt

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

O indispoziție vă „plafonează" 
în idei. Tratați-vă cu autosuges
tia!

VINZARi . _ J DECESE

VlND ARO 10, cu motor Fiat. pe motorină. Preț foarte con
venabil. Vulcan (curtea Brutăriei). (4583)

VlND 40Q dolari. 450 lei dolarul. Petroșani, Aviatorilor, 16/3. 
(1585)

VlND microbuz Volkswagen, 9 locuri, stare perfectă. Telefon 
515872, după ora 10. (4584)

VINO apartament 3 camere, central, Alba lulia. 
Petroșani. 542878, după ora 17. (4578)

VlND apartament 3 camere 
550226. (4539)

VlND
24. (4552)

VlND 
roești nr.

Vl*D

FIICA Mihaela, fiul Adrian anunță cu profundă durere în
cetarea din viață a iubitei lor mamă

OTOMEGA MARIA

apartament Petroșani

cu telefon, în Petrila.

Nord. Relații str. Gh.

Informații

Telefon

Barițiu nr.

Telefon 570632 Vulcan, str. Co-Audi 100, stare bună.
7. (4547)
garaj tablă lingă Școala generală nr. 6 Petroșani, Inde

pendenței 6/16. (4571)
VÎN'D mobilă sufragerie, dulapuri și frigider „Zii". Petroșani, 

1 Decembrie 122/21. (4570)
VlND motocicletă „IJ“,

âe funcționare. Zilnic, între
ap. 59. Petroșani. (4574)

VlND Barcas 1,5 tone,
bloc 19/21. (4575)

VlND Dacia 1310, motor nou. Relații după orele 20,
544572. (4576)

VlND orgă electronică Fujiyama 33 000 lei, negociabil. Tele
fon 542685. (4582)

V-lND casă cu garaj și dependințe, Vulcan, str. Abator 16. 
(4580)

y Vi." D Da> ia 1100, stare bună. Petroșani, Venus, 5A/7. (4581)
;" L ai&

350 cmc, preț convenabil, stare bună 
orele 17—19, str. Aviatorilor,

stare perfectă. Uricani, str.

bloc 22,

Muncii,

telefon

DIV tRSE

►
>

SOCIETATEA Comercială l’ET-PET Travel Petroșani organi
zează excursie la Buda[>esta in data de 17 septembrie 1992. Preț 
5000 l i. informații și inscrieri: telefon 543846. Maribo vă așteap
tă l (4556)

PREDAU contract garsonieră, confort
I 51 <612. (4577)

1, in Petrila, Telefon

Inmormîntarea are ioc azi, ora 15, Cortegiul funerar pleacă 
de la domiciliul din Petroșani, str. Republicii, 69. (1567)

PRIETENII din blocul 69, Republicii, sînt alături de Tode- 
rici Adrian in marea durere suferită prin pierderea mamei sale

OTOMEGA MARIA

șl transmit condoleanțe, (1588)

VECINII își exprimă regretul la dispariția celei care a fost 
o prietenă apropiată

OTOMEGA MARIA

Odihncască-sc în pace. (1567)

FAMILIA Cochîrlea mulțumește tuturor vecinilor, prieteni
lor și celor care au participai, prin prezență și flori, la marea 
durere pricinuită de dispariția iubitului lor

COCIItltLEA MI1IAI
(1586)

(21 
ție 
Vi

BERBEO 
martie — 20 aprilie) 
nu-ți place, altuia 
se „întoarce" ziua

*

Ce 
dori, 
care ați greșit.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Astăzi nu sînt semne de a în
treprinde ceva. Purtați însă 
„proiectele" mai departe.

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie)

O persoană vă așteaptă. de 
muit. Nu mai pierdeți... timpul.

RAO 
(22 Iunie — 22 Iulie)

Așteptați în liniște răspunsul 
unei 
veni

nu-i 
in

întrebări cu cînitec. El va 
într-un târziu.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Puteți spera la mai mult. 'Gri
jile pe care vi le faceți sînt . 
artificiale.

Programul TV
1 
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r
CAUT garsonieră pentru închiriat In 

șani. Telefon 5 11760, orele 9—11 și 17—21.
Petrila, Lonea, 
(4u79)

I’etro-

Ol I RTK l)E SI RV l< IU

SOCIETATE
Rilații : Petroșani, 
17—l'1 (|.'>65)

Comercială angajează vînzătoare in 
ștr. Republicii, bloc 103, ap. 25, intre

piață, 
orele

PIERDERI

PlERpUT legitimație de serviciu pe numele Screa Eiisabcti, 
eliberată de I’P Petrila. O declar nulă. (4566)

PIERDUI certificat de înmatriculare pe numele Birlea Abcl, 
elibi rat dc Poliția județeană Huncdoara-Deva. 11 declar nul. (4568) 

PIERDU I permis de conducere pe numele Fechete Eugen, e- 
liberat dc Poliția județeană 1 Iuncdoara-Deva. 11 declar nul. (4569) 

PIERDUT tichet butelie pe numele Csiki Attila. eliberat de 
Centrul dc preschimbare Vulcan. 11 declar nul. (4572)

PIERDUT legitimație b.bliotecă nr. 2737, eliberată de UT Pe
troșani O declar nulă. ( 1573)

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

ULTIMA ORA
Sondaj de opinie

•1

t

asupra■Ziarul nostru inițiază un sondaj de opinie 
cotei de popularitate de care se bucură formațiunile po-î 
Jitice și candidați! la președinție, in rîndul electoratului - 
din Valea Jiului, cu 
găm să ne acordați 
acestui sondaj să se

zece zile înainte de alegeri. Vă ru-I 
tot sprijinul dv., astfel ca rezultatele | 
apropie cit mai mult dc adevăr-

1
1
I
I

MII NE vom publica talonul de con-IN ZIARUL DE 
curs, care va fi decupat, completat și trimis dv, pe adre
sa redacției, prin poștă sau depus la cutia noastră de 
scrisori. Taloanole nu trebuie semnate. Important e doar 
răspunsul sincer și scris citeț, fără ștersături sau modifi
cări. Pot fi pusc mai multe taloane în același plic. In spe
ranța unei colaborări fructuoase,

V/\ MULȚUMIM !

ECHIPA DE SERVII l’J 
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7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.
Actualități.
Agenda electorală. 
Calendarul zilei.
Film serial. MARG ȘI SO- 

PUIE Episodul 10.
Canal France Internațional. 
Imagini din Mexio, 
Ora de muzică.
Virsta a treia. 
Audio-vizual studio. 
Actualități. 
Magazin agricol. 
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi străine, 

cintecului

10,00
10,20
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l
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Forum. 
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Actualități.
FOTBAL: Sigma Olomouo 

— Universitatea Craiova și 
Electroputere Craiova — 
Panathinaikos Atena.

18.55 FOTBAL: Kuusysi Lahtl — 
Dinamo București. 
Actualități.
Studioul electoral.
Film serial. HEMINGWAY. 
Studioul electoral. 
Actualități.
FOTBAL: Politehnica Timi
șoara — Real Madrid (re
zumat).
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16,40
16.50
16,55
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22.15
23.15
23,25
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