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Nici două săptămâni n-au mai 
rămas până la 1 Mai muncito
resc, ziua solidarității internațio
nale a tăierii subvențiilor. Altă
dată, așteptam cu interes și ne
răbdare această „dată", studiam 
calendarul, p:.ate „cădea" 1 și
vineri și sâmbătă, sau luni .și 
marți. Așa erau vremurile. Mai 
stăteam și no; acasă fiindcă și 
la muncă tot cu STATUL ne o- 
cupatn Acum, însă...

Majoritatea „gânditorilor", ar
tizani ai corciturii capitalism- 
socialism, care e la noi acum, 
spun câ ridicarea subvențiilor c 
o treabă bună și în interesul re
formei. Bine, frate, o-nghițim .și 
pe-asta, dar de ce n-ați făcut-o 
mai devreme, dacă tot e „pe re
formă" ? Prea le-ați înghesuit pe 
toate, acum se taie subvențiile, 
peste două luni vine TVA-ul, pe 
urmă cine știe cu ce ne mai 
„cadorisiți"... Prea ne luați brusc 
și pc nepregătite. E ca și cu fe
meia: dacă-o iei din scurt, spune 
tot .și face orice, dacă o iei 
ocolite, ajungi s-o cunoști 
bine, te-mprietenești cu ea 
vă iubiți platonic până nu 
e cu ce.

Așa și noi cu reforma, 
ne reformăm până o să ne 
pc toți la... reformă. Drept 
șl noi, „masele" suntem de 
groaza. Ținem cu dinții de 
structuri depășite, .știind
că mult nu mai merge, 
vrea privatizare, dar mai 
e la stat. Cât de cât avem 
b>« leafa merge, indexările
fel. ne mai iau ochii cu o com-

pe 
prea 

Ș‘ 
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pensare... Suntem ai statului, nu?
Dar când auzi că anul trecut 

statul român a fost păgubit de 
21 miliarde de lei, prin evaziu
ne fiscală, parcă ți se pune ceva 
la mărul lui Adam. Și cine-s „e- 
vazioni.știi" ? Păi, cum, cine ? 
Societățile de stat. Și atunci, 
mă-ntorc și întreb: păi, bine, 
frate, nu ne furăm noj căciula? 
Societățile astea „de stat" nu 
sunt acolo niște fabricuțe cu 
2—300 dc angajați sau mal pu
țini. Dimpotrivă, în spatele a- 
cestor evaziuni fiscale stau „mas
todonții" economici, cu 2 — 3 — 
4 — 40 de mii de angajați. Unde 
„acționează" sindicate puterni
ce, care nu .știu multe... Pas de 
le fă ceva, onor guvern 1

Nemailungind vorba, iaca sun
tem în stare să lăsăm deoparte 
și reducerea subvențiilor, și co
rupția, .și șomajul, și prețurile, 
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Daca n-ați avut somn 
noaptea spre marți, dc la 
1 până spre dimineața a fost 
tună de ziceai Doamne ce e 
Vâjâială mare, s-au speriat
piii. adolescenții, femei, bărbați 
și alți pensionari, au fost înțăr- 
cați sugari. Cred că și unii li
deri sindicali și-au făcut cruce 
de-așa vijelie. Așa va fi și 
noi până după 1 
Adică. în pofida 
mentelor", crește 
cialâ. Mai plastic 
țe și îngrijorare) 
dea în fiert
C1AL“. Doamne, da bine, că de 
rău...

la 
Mai. Furtună, 
tuturor „trata
te nsi unea so-
(deși cu triste- 

spus, începe să
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După gardul de fier al unui 
fost, iată că, la Petroșani, tinde 
sa se infiltreze în subconștientul 
vulgului, 
garda dc 
testabilă 
ouăle de 
Cădere în 
verzi. O justificare la îndemâna 
oricui ar fi prețul, mai mic la 
Calinul verde. Dar dacă au fost 
la mijloc și niscaiva interese ? 
Ș-ful magazinului care vindea 
vopseaua neortodoxă la preț de 
dumping mi-a mărturisit că or
ganele competente s-au sesizat 
din of.tiu și. în consecință, se 
aștcajUâ un ajutor substanțial, 
constând în roșu carmin, de la 
Moscova, după referendum. Do-o 
ti ti fie... cine știe, ce Paște ne 
«hai paște I (Șt. 0.)

prin manevre subtile, 
fier. O dovadă incon- 
o constituie faptul cu 

Paști, au fost, cu pre- 
cartlerul Aeroport,

In ziua de 26 august 1992, pe adresa Primului 
ministru al României din perioada respectivă, 
domnul Theodor Stolojan, a fost înaintată o 
sesizare cu privire la activitatea RAH și RAGCL. 
Sesizarea a fost înregistrată la nr. 3/228/Th.S..

Au urmat anchete amănunțite efectuate de 
cei abilitați în acest sens. Ulterior, în 
organe de presă au apărut articole mai
sau mai puțin documentate Cu privire la unele 
abuzuri și ilegalități comise de salariați ai 
lor doua regii.

Publicăm, începând de mâine, Raportul 
partamentului de Control al Guvernului
vind rezultatele verificărilor făcute la RAH șl 
RAGCI,, document pe care redacția îl posedă și 
nu face altceva decât să-l supună atenției o-

unele 
mult

ce-

De- 
pri-

piniei publice, el fund s nuiat oe inspectorii gu
vernamentali Ioan Stroescu, Ion Boeru, Petra 
Dima și consilierul Aurel Constantin și contra
semnat de domnul Theodor Stolojan.

Documentul poartă ștampila Guvernului 
mâniei, și este datat 
asemenea, publicăm 
16 octombrie 1992 a 
Politiei, semnată de 
tică, în calitate de locțiitor al șefului IGP către 
Ministrul Economiei și Finanțelor, cu preciza
rea „Domnului Secretar de Stat Florin Georges- 
cu“, referitoare la aceste sesizări.

Nu o să comentăm cele două documente. Ori
ce fel de comentarii le lăsăm in seama dumnea
voastră. Punem astfel capăt oricăror speculații 
sau zvonuri.

fio- 
De 

din
24 septembrie 1992. 

adresa numărul 51014
Inspectoratului General al 
general maior Voicu Cos-

La STAR-TRANS
Când va merge „ca pe 

roate” ?
l.a trei ani după Revoluție, la STAR-TRANS lucrurile nu par 

sc așeza. In paginile ziarului nostru, dc la domnul Vasile Bel
die citire, liderul de sindicat, se anunța o grevă a șoferilor. De- 
plasându-ne la fața locului și discutând cu oamenii, aveam să 
aflăm cu totul altceva.

N-a existat nici o grevă, activitatea societății desfâștirându-se 
normal. Au fost insă contestați de către șoferi atât conducerea, 
cât și liderul de sindicat al filialei, domnul Beldie. Conducerii j 
se reproșează pierderea unei licitații in care RAll-ul solicita un 
număr dc basculante (aproximativ 100). STAR-TRANS n-a putut 
rezista nivelului tarifului licitat. Cu semnătura șefului de secție, 
dl. ing. Roșu Marin, pe adresa RAJl-ului se expediază o adresă cu 
numărul 1670/05.01.1993, prin care se spune că 
tită, s-a 
distanța 
minieră 
TRANS 
pierdut 
preferând o altă firmă de transport. Sunt anexate pagini cu cal
cule economice. Astfel, sc scrie că, în varianta de lucru cu STAR 
TRANS, EM l.upeni, ar fi putut să lucreze pc gratis o lună. Pen
tru EM Pctrila-Sud economia ar fi fost de doua lunj dc zile

Dacă raporturile șoferi-conducere sc află în impas, nici 
din sânul sindicatului nu sunt mai bune. Despre domnul \ 
Beldie, liderul dc sindical pe filială, sc spune că „a abuzat 
funcția dc lider de sindicat".

La ora la care am discutat cu cei de la STAR-TRANS, 
nu se rezolvase integral conflictul, nemulțumirea oamenilor 
sistând. încheiem cu optimistele cuvinte ale unui domn sindica
list: „Aș dori ca intr-o zi să vă declar, vorba șoferului, că totul 
merge ca pc roate I". Da, Doamne 1 zicem noi.
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Căsătoria,

liberalizarea de

de Sfintele Paști, când 
crescut în mod firesc, 
po?tal din Aeroport nu

„la licitația amin- 
licitat numai tariful pe oră și km, neținândti-se cont dc 
dc dislocare dc la unitatea de transport până la unitatea 
din componența RAH (cu toate că leprezentantul STAR- 
a cerut acest lucru)*1. în această adresă, firma care a 
licitația încearcă să dovedească RAII-ului că s-a înșelat

i

i n< ă 
per-

azi Vedere din

Inainte 
cererea a 
la oficiul 
se găseau timbre de 15 lei — 
taxa normală pentru o scrisoare 
simplă. Erau, in schimb de 45 
lei. Se ofereau împreună cu jus
tificările. Clientul adăuga, lângă 
bani, un supliment de înjurături. 
Troc avantajos — avantaj statut. 
O singură întrebare rămâne: al 
cui e păcatul ? (Șt. C.)

sărbă- 
pen- 

rle re
ia

Totul se perfecționează pe lumea asta: pasta de dinți, televi
zoarele. sistemele de ascultare, chiar și sistemele politice. In 
acest context, nici cusătoria nu mai putea să rămână ca acum 
zece-cinci.sprezcce ani. Știți prea bine cum a fost odinioară, 
însă cum este ca astăzi in Vulcan ;

In Casa căsătoriilor s-a deschis o cârciumi Una mii . dc tot, 
cochetă, ultima pe stânga, ușa-n ușă cu Starea Civila. Acolo intră 
numai oameni fără pereche. Adică nccăsătoriți. Sau fără necazuri, 
cum doriți să le spuneți. Muzica nu sc aurie foarte tare. De oft it 
se ferește toată lumea.

Burlacii au de ales. Cu fața la cele două uși, precum măgarul 
din fabulă, nu le rămâne decât să se decidă. Cert este că aleg cu 
încăpățânare ușa din dreapta. Adică barul. Singura alegere rezo
nabilă. Acolo nu Intră actorii. Cei predestinați pentru teatru, cej 
pentru care, înainte dc a-.și băga mințilc-n cap, cineva le-a și 
scris un act: cel dc căsătorie.

Patronul localului, domnul Ștefan Nomccsck, c.stc un marc 
psiholog. El știe că intr-un astfel de loc, așezat pe marginea pră
pastie!, celor care se așează la masă nu le mai 
să-.șl imagineze cum va fj în cănsicic. 
gineze o soacră mai rea ca o scorpie, 
pentru a comanda ceva de băuL

Așa după cum scria A.P. Cchov, 
nopțile cu lună, bilețelele parfumate, 
au rămas în urmă, departe, departe de tot... In ziua de azi, 
șopti vorbe de amor pe alei întunecoase, a suferi, a dori cu înflă
cărare primul sărut ctc. etc., este la fel de demodat ca și a 
îmbrăca în armură sau a răpi .Sabine".

rămâne decât
N o trebuie decât sa-și ima- 
o nevasta grasă și vulgară,

„privighetorile, trandafirii, 
romanțele... toate ncestca 

a
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Italia
Snnpali'-a Mircla Dumitrașcu, 

mai vechea noastră prici', na, 
„Miss Narcisa" Lupcniului, un 
pic a I’etroșaniului și, mai ales, 
a Țârii de Jos, actualmente do
miciliată în Italia, ne trimite la 
redacție o frumoasa vedere.

Prin intermediul subsenTnalu- 
lui, ca vă dorește dv, cititorilor, 
toate cele bune și vă tiansmite 
mii de sărutări. Cred că sunt 
în frumoasa Italie. Dar cum așa 
voi afirma e-am prefera să i le 
înapoiem la fața locului ci, adică 
in frumoasa Italie. Dat cum așa 
ceva nu este încă posibil, nu 

putem să-i răspundem decut: 
C'iao, Mircla I

F ii i îndoiala, sfintele 
toii dc Paști au constituit 
tru toata lumea un prilej 
laxare. de deconectare de 
grijile cotidiene Și asta, cu pre
cădere pentru tineri. Acestora 
li s-au oferit in mai toate ora
șele din Vale, serj distractive, la 
cluburile și discotecile dc pc a- 
cum cunosc utc din orașele... „Ves
tului". • Astfel, la Petroșani, un 
program deosebit de atractiv 
a avut loc la „Niglit-Club" unde 
invitat de onoare a fost cunoscu
tul și apreciatul D.J. Genii Tilțu.
• La Vulcan, tinerii și nu niun.n 
ei au trăit clipe minunate la 
noua discoteca „Luculus", unde 
sc afirmă pe zi ce trece un D. I 
veritabil, Vasik Topală • La 
Lupcni, tot o discotecă a fost 
cea care a asigurat pentru tine
ret, o scării deosebită. Este vorba 
de discoteca 
desfășurat
• La urmă, dar nu 
rând, trebuie să 
forturile domnului Stâncii 
tel, patronul firmei AMICII 
din Uricanj și ale D.J.-ului 
cotecii „AMICII", dl Petrică
gu, care au organizat interesante 
programe disco și au efectuat 
prcsclccția concurentelor înscri
se la concursul de frumusețe 
„Miss Primăvara". (T.V.)

„Monl is“, unde s-a 
un inedit carnaval, 

in ultimul
consemnam e- 

Cos- 
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dis- 
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ANOTIMPUL CONCURSURILOR DE FRUMUSEȚE

MISS PRIMĂVARA — 19 9 3
Fete frumoase, mult rap și...

așteptăm ediția a doua
' T.a Vulcan, spcchuolul-concurs 
Miss Primăv.i u, găzduit de sala 
Clubului, s-a desfășurat in două 
etape. Prima, vineri, 8 februarie, 
de la ora 17, a dulia — guJa ti- 
nală — sâmbătă, 1 februarie, de 
la aceeași oru. A fost prima edi
ție și lipsa de c-xperi ața in or
ganizarea acestui ... n de concur
suri s-a făcut simțită uneori. Ia
tă cum s-au d. Uu ;urat „ostilită
țile". După pre elccție, au intrat 
in concurs 19 feti-. Bineînțeles, 
toate frumoase, fit care posedând 
o serie dc (alte) calități. Probe
le propriuzise nu fost in număr 
d'- patru: ținuta di zi, prezența 
fizică, ținuta de s> i â (combina
tă cu întreb r; de cultură gene
ra a) și o probă 1 i alegere. Intre 
acestea, ca un .indviș, s-au pro
dus pe scenă o scrie de grupuri 
d dans, cu preponderență, rapt 
Trecând cu vederea unele vie ii de 
organizare, publicul — aproxima
tiv 200 de pei.sianc-, i:i p-ima 
seară — s-a manifestai în limi- 
ti le fair-play-ului. participând 
afectiv atât la concurs, rât și la 
programul artistic. Au fost aplau
dați fără rezerve Zoii Lăcătuș 
(profesor de dans la Club) și un 
alt dansator, pr mînr-le lui „de 
artist" Romar.o. După cea de-a 
doua probă, juriul s-a retras pen
tru deliberare. Au primit „verde" 
pentru seara a doua a concursu- 
Jui-spect.i<">). 7 conctir'-n'.e: in or
dinea punctajului, si le prezen
tam pe scurt: Lori n ■ Secole, nu, 
i-î ani «lr'vă la școala gen. nr. 
0; Alexandra Afloarc. 13 ani. cla
sa a XHa la Lkoul economic 
petroșani; Pctroncla Lazariuc, 
f. ss Detectiv 1992. 17 ani, clasa 
a Xf-a la J.ic< ul \ ilcan; Corlna 
Bodcscu, 17 ani, cla a a Xl-a la 
Liceul eaonomic 1’4 troșani; Lo- 
redana Tuni1 dea, 19 a u, clasa 
a X-a la Liceul Vulcan; Genuina 
C ulu, clasa a XI a la același li- 
<<u .și Laura Kad.ir, tot 17 ani 
și tot clasa a XI-.i la Liceul Vul- 
< an. Alegerea a furt salutată de 
public. După care •-a lăsat cor
tina peste prima s, ară a concur
sului.

Suceesm primei gale și poale 
curiozitatea <tu făcut ea sâmbătă 
sala d< spectacole a Clubului să 
fie luata ru cralt. 'Pcitc locurile 
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nu fost ocupate, la fel și culoa
rele dintre rânduri. Atmosfera, 
mult mai încinsă. Dacă Ia capi
tolul prezentare spectacolul a a- 
vut de câștigat, viciile de organi
zare și-au spus cuvântul mai a- 
bilir decât in prima scară. Au 
fost probleme și cu sonorizarea și 
cu regia d»? scenă. Nu mai spun 
că în culise au intrat tot felul

de p. rso.inc, mai mult sau mai 
put in dubioase. In asemenea con
diții, mi e de mirare că unor 
concurente li s-au subtilizat bani 
.și obiecte de îmbrăcăminte. Dar 
să revenim la... concurentele 
noastre. Proba întâj a fost tot 
prezentarea ținutei de zi. Cea 
dc-a doua a cuprins prezența fi
zică și un set de 5 întrebări de 
cultură generală, la care concu
rentele au răspuns (surprinză
tor de) bine. A urmat proba pre- 
îentării rochiei de scară, combi
nată cu vals, fetele având ca 
parteneri băieți de la secțiile clu
bului.

La partea aiti.stică a spectaco
lului am remarcat grupul de 
dan.aluri rap și break dance, 
„Amicii" din -Lupcni și interpre
ta de muzică ușoară Luminița 
■St.ineci din Vulcan (elevă la un

Sponsori

lllPEIO
In Lupcni, primăvara a venit 

ceva mai repede. Sambută, 3 a- 
prilie, in organizarea firmei „Mon- 
tis", s-a desfășurat ediția a doua 
a concursului „Miss Primăvara". 
Trei sute de tineri au fost pre- 
zenți in sala discotecii, alți o 
sută ui mărind spectacolul din 

liceu din Deva). O anumită par
te a sălii a „punctat" pe toată 
duata show-ului, cu diverse re
plici „spirituale" .și tradiționalele 
fluieraturi în degete. In rest, la 
acest capitol, toate bune. Nu s-au 
semnalat (alte) incidente. • După 
ce juriul s-a retras în vederea de
liberării, pulsul spectatorilor, dar 
mai ales al concurentelor, a în
ceput să crească. Apariția pe 
scenă a domnului Constantin Tă- 
bărdâu, patronul firmei „Mino- 
dora" — sponsorul unic al con
cursului — a fost salutată zgo
motos de asistentă. S-a început 
cu prezentarea câștigătoarei lo
cului trei. Loredana Tănăselca, 
cea mai bună dansatoare dintre 
concurente. Suma oferită de spon
sor — 5000 lei. Emoțiile cresc. 
Petroncla La. iriuc este anunța
tă ca fiind câștigătoarea locului 
doi și a premiului in valoare de 
7000 lei. înaintea anunțării pri
mului loc, sala trepidează. Con
curentele cu inima cât un puri
ce. „Miss Primăvara" 1993 — a- 
nunță prezentatorul — a fost de
semnată... Lorcna Scceleanu. A- 
nunțarca ci este primită cu ura- 
le, aplauze și ovații. Gusturile 
juriului au coincis cu cele ale pu
blicului. Premiul — 10 000 lei. Și 
cu asta — final. Cam așa s-a 
scris, istoria primei ediții a con
cursului Miss Primăvara la Vul
can. Sperăm într-o mal bună 
organizare a viitoarei ediții. Că 
de fete frumoase, Vulcanul nu 
duce lipsă.

generoși
„spatele ușilor inchise". Iată po
diumul de premiere. Locul trei, 
Loredana Iile 10 000 lei, sponsor 
— firma „Mihail". Locul doi, Doi
na Mihai, elevă. Cei 20 000 lei, 
premiu, au fost sponsorizai de 
firma „Scrvalcacoin". Locuj în
tâi și titlul de „Miss Primăvara 
Lupcni 1993“ a fost câștigat de 
studenta Mihaela Iliescu. Fi a 
„Montis" i-a oferit un premiu 
30 000 lei. S-au acordat și tr< 
mențiuni, de către firmele „Mat", 
„Mido" șl „Sigma". A fest, deci, 
ediția a doua și nu se poate spu
ne că nu a fost o reușită. La mal 
mărci

După 20 de aui
După Petroșani, Lupcni și Vul

can este acum rândul Urîcaniu- 
lui să organizeze concursul de 
frumusețe „Miss Primăvara — 
1993“. Pentru uricancnl evenimen
tul este cu aiât mai atractiv cu 
cui un spectacol cffiicurs de ase
menea factură n-a mal avut ioc 
aici dc peste 20 de ani.

Sarcina organizării acestui con
curs a revenit SO AMICII SRL, 
mai exact domnului Costcl Stan- 
cu, patronul firmei în colabora
re cu ziarul „Zori noi".

Spectacolul-concuis „Miss — 
Primăvara — 1993“ Uricanl va 
av6a loo sâmbătă 21 aprilie In 
sala de spectacole a ( usei de cul
tură din i1 r j c fl n I. Al-

• •• primăveri

...Este o fată delicată • blon
dă • cu ochi verzi • care, la 
numai'14 ani o s-a încumetat să 
participe ltv un concurs de fru
musețe o și a câștigat. • „Ideea 
de a participa la concurs mi-a 
sugerat-o profesorul meu de de
sen" • îmi spune • Ca un ade
vărat Scorpion • ii plac • para
doxal • două materii <nn> gotuce
• limba română și fizica • între 
care „încerc să realizez o pun
te dc legătură" • Nu se conside
ră deloc prea mică la 14 ani 
o și nu vrea să accepte ideea al
tora • de a se da mai mare de
cât este e Și asta, pentru că 
„trăiesc o vârstă care îmi place
• și cu care nu mă voi mai în
tâlni". • Prietenia? • „Cred că 
Ia vârsta a»ta • a tranziției spre 
adolescență • o fată trebuie să 
se cunoască • mai întâi • ca în
săși • apoi să cultive o relație de 
prietenie" • Despre dragoste • nu 
poate fi încă vorba • deși, la ur
ma urmei • se mal întâmplă • 
iar cea care suportă consecințe
le • este evident tot ea • Lore- 
na și-ar dorț foarte mulți prie
teni • dar nu arc timp pentru 
ci • deoarece se află în prag de 
admitere ■ la informatică ■ Pe 
deasupra ■ îl place foarte mult 

te an anunțe referitoare la modul 
de organizare și participare sau 
sponsorizate pot fi obținute Le 
la discoteca AMICII fie la clu
bul sindicatului.

In spectacol, Organizatorii va 
propun întâlniri cu interpreți de 
muzică ușoară consacrați în Va
lea Jiului precum șl alte sur

prizei
Pună la Ora spcctacolului-con- 

Cuit de săptămâna viitoare, per- 
miteți-mj să Vă informez, stimați 
cititori, că duminică dimineața 

la Casa de cultură din Uricanl, 
în prezența membri lift Juriului 

precum ți a unei numcrcmsc a- 

să scrie • De altfel « visul ef 
este să devină scriitoare • pen
tru că o frumosul este idealul 
ei • Intre preferințele sale se 
înscriu • evident • cărțile bune 
(actualmente citește Dumas, cara 
este un idol al ei) • handbalul
• Coca-cola vi • Guns’N IloseJ
• Se resemnează în fața destf-' 
nulul «dar se orientează după 
propriilc-i păreri 9 despre luntre 
și viață • Politica • n-o intere
sează • dar... • oricum accastjț 
este un haos ® pentrti că toți 
înoată spre un țărm necunoscut
• Deși • dacă ar fi să voteze a- 
cuin ® n-ar alege pe riimeni 9 9 
ferm convinsă • că e mal 
devreme sau mai târziu • opo
ziția • vei avea succes 9 Ca orică
rui scriitor • ii plac orașele liniști* 
te ■ deci îi place Vulcanul 9 CU 
toate că 9 din păcate • Valea! 
Jiului e lipsită de contact cultu
ral • Va participa și la alte cort-, 
cursuri de frumusețe • și, tot* 
odată • vrea să devină colabo
ratoare Ia „Pagina tinerilor" • 
despre care spune că • „merg® 
deocamdată" • Cu toate că aț 
trebui să fie mat „de șoc". « Nof
• nu putem altceva » cftjcat să-f 
dorim succes deplini 

sistențe a avut Joo prcsclccțfă 
participantelor la ribest concurs 
di frumusețe.

In urma susținerii probelor 
impuse de juriu, au primit „vcvi 
de" pentru intrarea in faza fina-, 
lâ numai 7 fete, ('inc sunt aces
tea? lată: Vr,silica Eohț.i, Danie
la Negolță, Laura Moldovcanti, 
Larisa Clostache, GabrlelA 
Moglan, Mioara lancu și Dorina 
Cimpolcșit. Dintre acestea numai 
Una va fi fericita câștigătoare B 
unui concurs de frumusețe ofp 
ganizat la Uricanl — așa cutii 

spuneam — după 20 de ani. M 
asta datorita sponsorului șl ori 
ganiz; forului principial, dl. Coste] 
Stani’u, patronai tlrthel AMlGtfi
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SPORT “SPORT-SPORT-SPORT “SPORT
RECITAL JIUL!

JIUL PETROȘANI — CORVINUL HUNEDOARA 7—0 (2—0). 
Spectatori: cca : 2200; plătitori 775; teren moale; șuturi la poartă: 
2i_8; pe poartă: 9—2; cornere: 9—3; cartonașe galbene: Gristea 
(44), Stăncio (47). Au marcat: Heldiner (autogol) min. 19, Dodu 
(min. 41 și 72), Stancu (min. 49 și 74), Huza (min. 59), Militaru 
(min. 70). A arbitrat Viorel Bonțlu (Reghin), ajutat de Zoltan Bo- 
da Tg. Mureș) șl Ion Moise (Buzău). Obs. federal: Petre Tătar. 
Partida a fost transmisă de radio Graiova. JIUL: Ghițan (min. 67, 
Anton) — Călugărița (min. 62, B. Popescu), Gașpar, Dodu, Gristea, 
Mircea Popa, Militaru, Stoica, Stancu, Stăncie, Iluza. CORVINUL: 
Ioniță (min. 62, Hârșu), Bardac, Bozga, Ileidiner, Tctileanu, Ghczan, 
Mitrică, Bordeian, Sumudică, Tița, Emil Marian (min. 31, Sterian).

Pcn‘ru spectatorul neutru, ne- 
ivizat cu date statistice, partida, 
toate, s-a redus doar la propor- 
iile scorului. In realitate ea a 
.rut un surplus de argumente și 

început cu mult înainte de 
nin. 1, adică imediat după ter
minarea jocului tur, când hune- 
iorenii câștigau cu 1—0, regre- 
ând că nu au fructificat toate 
c-a'ule avute, invocând mereu 
ele trei bare care încă se mai 
latină. Să adăugăm și meciul 
lorvinul — UTA (0—1), in care 
bundența de jurăminte nu înlo- 
uiește penuria de probe...
Și poate a fost ți „răsplata" a- 

ciul refuz de a negocia cinstit 
on*j» 'ul cu Emil Marian, care 
!in< i titular sigur a devenit 
in (posibil) suspectat de o con- 
'tr.iție împotriva echipei sale.
I. a urma urmei a fost jocul 

>ropriu-zis, jocul revanșei, în 
are Jiul a jucat Intr-o continuă 
ni care, cu un Gașpar trimis 
rr linia I ți cu ambii fundași
J. craii participanți In 50 la su- 

a din timp la fazele dc finaliza
și Corvinul a păcătuit în primul 
and prin Ioniță (37 ani), care 
i-a părăsit linia porții, dar și 
■ rin Întreaga sa linie de fund 
Jocată In posturi la combinați- 
!e subtile ți pe mrtru pătrat 
ile tehnicienilor Militaru, Stoica, 
-țnstea, Stancu, Suincic, care au

înnodat de mai multe or; picioa
rele unei apărări ce a tremurat 
încă din min. 5.

Jiul și-a permis ți trei execu
ții de mare finețe. Autori Dodu, 
Iluza, Stancu, care au trimis 
prin foarfecă baloanele pe lîngă 
un Ioniță rămas mereu statuie. 
Gazdele au deschis scorul prin 
autogolul lui Ileidiner (min. 19), 
care, presat de Stoica, a trimis 
cu capul mingea cu boltă peste 
portar, direct sub transversală. 
Au urmat minute de foe, cu a- 
tacuri de ambele părți și cu o 
mare ocazie ratată de huncdorenl 
prin Sterian, mingea fiind scoasă 
de pe linia porții de fundașul 
Călugărița. In min. 40, însă Jiul 
a început să-ți concretizeze do
minarea. Militaru a fost faultat 
la 18 metri de poartă tot el a 
simulat executarea loviturii li
bere, dar a șutat Dodu, mingea 
a „spart" zidul și s-a dus în col
țul din dreapta al porții lui Io- 
nițâ: 2—0, rezultat la pauză.

La reluare, în min. 49, după 
două cornere consecutive, Stan
cu s-a infiltrat pe dreapta și 
3—0. peste 10 minute a fost rân
dul lui Iluza să înscrie din cen

trarea lui Stancu. Ioniță a fost 
înlocuit cu Ilârțu care v-a încasa 
și el trei goluri. A urmat golul 
5 care avea să le facă uitate, de 
moment, pe celelalte patru. A 
fost o fază cum rar se mai vede 
pe stadioanele noastre. Mingea 
a circulat „în circuit închis" pe 
traseul Gristea — Dodu — Stan
cu — Militaru, ultimul a pre- 
luat-o în stil Dobrin ți după câți
va metri a șutat năpraznio din 
marginea lui 16, în plin fukti, 
făcând ca scorul să se ridice la 
5—0, min. 70. A fost o reușită ți 
un gol pe care Ruducanu l-ar Ii 
reclamat oricând arbitrului, Ie
șind până Ia centrul terenului. 
acuzându-1 pe acesta de lipsa 
de inspirație, lăsându-1 pe cei 
patru să-l umilească chiar și in
tr-o partidă netclevizată. Cu tot 
efectivul în terenul Corvinului, 
gazdele au înscris din nou. A 
centrat ca Ia carte Cristea, a 
marcat fulgerător cu capul Do
du, 6—0. Tribunele cer goluri. 
Jiul a curs din nou spre goarta 
proaspătului intrat ți B. Popesctl, 
Cristea, Mircea Popa au împm 
atacul care, în min. 74, s-a sol
dat cu cel cic al 7-lea gel și ul
timul. Autor Stancu, țut din in
teriorul careului, de pe partea 
dreaptă. Echipa lui Mitică Măr
cii, Grccu .și Bcmbo loncscu a 
oprit din acest moment motoa
rele, trecând la jocul de artificii, 
iar învinșii nu aU mal avut pu- 
tcrra de a forța nici măcar go
lul de onoare. In replică, Stancu 
a trimis pe lîngă poartă (min. 
86), ca semn că totul are un 
sfârșit.

lingureanu (Minerul Lupeni), șase luni suspendare
Comisia de disciplină a ERE analizând cazul 

fotbalistului Constantin Unguri- .nu (Minerul 
.up .ni) a hotărât su .pendaren lui pe o periou- 
J.g șase luni.
’ ^abilitatea Jucătorului constă in faptul că 

n partidj Minerul I.upeni — Dacia Pitești (re
zultat 3—3), disputată in ziua de 11 aprilie, a 
o» t arbitrul dc centru, care fluierase oprirea 
locului pentru o infracțiune săvârșită de apără
torii oaspeți In careul lor, primind în min. 11 
.artonașul roșu, lăsând și echipa în 10 oameni.

Fiind la prima abatere de acest fi 1, s-a dic
tat clemență minimă, la judecată fiind atât 
arbitrul în cauza, cât și observatorul federal, cel 
care a consemnat abaterea pentru a se eradic i 
aceste fenomene dc pe terenurile de fotbal. Până 
la toamnă deci, Constantin Ungurcanu va avea 
prilej sâ mediteze, fiind de acum înainte, cre
dem, un exemplu de disciplină in echipa pe 
caic a lăsat-b la greu, acum la sfârșit de cam
pionat.

FOTBAL» DIVIZIA B
Aplauze în tribune

MINERUL LUPENI — MINERUL MATASARI 2-0 (1 — 0), 
După două etape din care echipa lui Krautil a pierdut trei punc
te a urmat o mobilizare totală în fața unui adversar ce s-a lăcut 
cunoscut și în această divizie printr-un angajament fizic total și q 
pregătire psihologică la înălțime. Gazdele și-au orientat mai bin0 
jocul, folosind spațiile largi de acțiune, în care Krautil a puiuț 
manevra baloanele trimise spre gol de extreme, fundași sau mij
locași, reușind să deschidă scorul în min. 10. a

Atunci, Krautil n-a mai pierdut „timpul",, înșurubînd balonul 
în poartă, cu toată opoziția apărătorilor și a portarului echlp.f 
din Mătăsuri. Oaspeții nu au reușit să pună probleme prea marf 
echipei gazdă, atacurile lor sporadice trecând rareori dc cențiul 
terenului și amenințarea porții a fost o floare rară. La pauză, sco
rul a fo t de 1—0, dar imediat, Varga, min. 52, a adus liniște 
în tr'bune. El a înscris al doilea gol al formației sale și jocul eră 
cS-tigat. Până în final fazele deși s-au derulat în treimea advers!. 
Varga, Br; nețiu, Krautil, nu au mai reușit să înscrie, iar apără
torii au menținut rezultatul de 2—0 Partida s-a desfă.urat într-un 
fair-play total, tribunele nu au mai fost dezlănțuite, în primul 
rând pentru că și arbitrajul S-a ridicat la cerințele meciului, la» 
jucătorii din Lupcni și-au văzut realmente de joc, câștigând mult 
mai mult decât atunci când pe plan paralel au practicat și alt- 
ce.a decât fotbalul in sine. i

Oprea înscrie
ROVA ROȘIORI — AS I’AROȘENI 3-0 (2—0). In miri. 5, 

gazdele au deschis scorul. Cojocaru bine servit de ex-j.uh iul O- 
prea, cel care a făcut câteva^ jocuri alătur; de Cristescu la Jiul, J 
pătruns în terenul advers până la marginea careului do unde S 
șutat direct peste portarul Farkaș, deschizând scorul. La numai 
10 min. după acest gol, Matula a avut posibilitatea de a egala, 
dar șutul său a trecut și peste portar și peste bară. ROVA insist! 
în atac, conduce ostilitățile în teren, având în Oprea, Nițu sl G<h 
Jocaru cei mal bun; jucători, și reușește să majoreze scorul irt 
min. 39 în urma executării phui corner. Din mijlocul apărării, 
Nițu a preluat balonul și din întoarcere a trimis plasat, fără -14 
portarul oaspeților să poată interveni.

După pauză, Jocul s-a mai echilibrat, dar conturile erau ai- 
proapc încheiate. Deși lordache, min. 47, a trimis mingea nutctM 
nic peste bară dc la 12 metri, anunțând alte două situații de ■ 
marca, Stanciu, min. 49, și Zvanciu, min. 53, cel care ap înscris 
din nou, au fost tot gazdele.

Oprea a scăpat din ofsaid, apărarea echipei Iui Gogu Ton-, 
ca s-a oprit, și, nestingherit, mijlocașul ofensiv a înscris făr! 
probleme, ridicând scorul la 3—0, rezultat prea aspru dei 5 celo 
întâmplate în teren. în ultimul sfert de oră, Neiconi ți lordache 
au mai făcut câte un raid în careul advers, dar „bombardamen
tul" lor nu a lovit ținta. Cioară și Constantinescu s-au nci?lilontS£ 
fărâmițând și mai mult lotul echipei pentru întâlnirea do diinU- 
nii.i cu Metalurgistul Sadu, acasă.

Pagină coordonată de 
bord NEAMȚU

DIVIZIA NAȚIONALA
REZULTATE TEHNICE: Steaua — E- 

ketroputere 3—0; Rapid — Dlnamo 2—0; 
FC Brașov — Sportul Studențesc 0—0; 
,U“ Cluj — FG Sclena 1—0; FU Petrolul 
- Progresul 3—0; Oțelul Galați — CSM 

Reșița 2—0; FC Farul — Dacia Unirea 
Brăila 2—0; Gloria Bistrița — „Poli" Ti
mișoara 1—0; Univ. Graiova — FC Inter 
1—2.

D!\ IZ1A A
REZULTATE, TțCliNICE; FC Bihor — 

Metalul Bocșa 2—0; Jiul Petroșani — Cpr- 
vinul 7—0; Tractorul BraȘov — Unirea 
Alba Iulia 2—1; UTA — CFR Timișoara 
'ti—1; Melrom Brașov —- FC Maramureș 
2—0; Olimpia Satu Maro — 1C1M Bra
șov 4—0; Metalurgistul Cugir — CFR 
Cluj 1—0 ; Jiul 1EI.IF Craiova — FC Pro
bata TR. S. 3—0; Gloria Itc.șiț.i — Ar
matura Zalău I—0.

CLASAMENTCLASAMENT

1. Steaua 21 19 J 2 58 1 1 11
2. Dinamo 24 18 1 2 57—16 10
3. Univ. Craioia 21 11 7 6 ori—26 29
4. Rapid 21 12 5 7 31—25 29
5. Gloria Bistrița 24 12 3 9 31-26 27
6. Sportul S’.ud. 21 1'1 6 8 32—30 26
7. Oțelul 24 11 4 9 26—21 26
8. .U“ Cluj 24 12 1 11 32—31 25
9. ElC'-troputcre 21 10 5 9 20—20 23

10. U Inter Sibiu 21 8 7 0 29-33 23
FG Farul 21 9 4 11 34-12 22

12. Dacia Unirea 24 7 6 11 23—30 20
„Poli" Timișoara 21 6 8 10 21—31 20

F*' FC Brașov 21 7 5 12 21-32 19
FC Petrolul 21 8 1 15 30—31 17

16. Progresul 24 5 7 12 24 — 10 17
17. FG Sclem Bacău 21 5 5 11 14—31 15
48. CSM neșlța 21 4 3 17 23—51 11

ETAPA VIITOARE, 25 apr i lie : Elcctro-
putere — Oțeltfl Galați; Progresul — „IJ" 
Cluj; CSM Reșița — FC Petrolul; FO 
& lena — Univ. Craiova ; Dlnamo — Stea
ua; „Poli" Timișoara —- FO Brașov; Spor
tul Studențesc — Rapid; Dacia Unirea 
— Gloria Bialrlja; FC inter — *0 tarul

1. UTA
2. Gloria Reșița
3. Jiul Pc'ro'-anj
4. —
5.
6.
7.
8.
9.

10. FC Maramureș
11. FG Drobela
12. Met il Cugir.
13. Metalul Bocș 1
1 1. CFR Cluj

15. Armătura 7 iJun
16. Olimp>a S. M.
17. IC IM Brașov
18. CFR Timișoara

ETAPA VIITOARE, 24 aprilie : Metalul 
Bocșa — Qlimpii Șaiu Mare; FC Mara
mureș — UTA; ICIM brașov — Mc'rom 
Btațov; CFR Timișoara — Gloria R. și(a; 
Corvirprl — FC Bihor; EC Drobetn — Tr. 
S. — Tractorul Brașov; Unirea Alba luljn 
— Jiul P> trbșarii; CTJl Cluj — Jiul IEL1F 
Craiova; Armatura Zalftn — Metalurgis
tul Cugir.

Tractorul 
FC Bihor 
Melrom 
Jiul JEI.IF 
Corvinul , 
Unirea A.

Cr.

I.

2-
2

2
2
2‘
2
2
2-
2
2
2
2-1
2-
2-i
2‘
24
24

I I
14 
13 
12
12
10
II
10 
11 
10
10 
10
9
9 

10
9
7
8

2
2
2

1
1
5
3
4
2
3
3
3
4
3 
1
2
5
2

8
8
9
8
8
9 

10 
10 
11 
11
11 
11 
11
12

30
30
23
28
28
25
25
21
24
23
23
23
22
21

20

18

bn izia b

REZUITATE TEHNICE: Șoimii .S.oîu 
— Arsenal Reșița 5—1; Electricii G. dc Ar
geș — Cimentul l'icni 2—1; Gaz Metan 
Mediaș — CS Tirgoviște 1-0; Mincrtft 

Lupcni — Minerul Mătâsa 1 2—9; ROVA 
Roșiori — AS Păroși ni 3—0; Metalurgis
tul Slatina — Dacia Pitești 1—J; Electri
ca ticni — Minerul Anina 3—0; Pctrolui 

Stoina — CSM Caransebeș 3—0; Metalur
gistul Sadu — Unirea Alexandria 2—0; 
Minerul Dricarii a stat.

CAMPIONATUL ffALlĂN
REZULTATE TEHNICE: Cagliarî — Att” 

cona 3—0; Udincse — AtalantJ I—2; PCt» 
cara — Foggia 2—1; Torino Genoa I—XJ 
Brescia — Inter 1—3; Milan — Jt/vețitul 

1--3; Roma — Lnzio 0—0; Fiorcntina 
Napoli 1—1; Sampdoria — rarrria 2—lș

CLASAMENT
1 l’cliohil Stoina 25 15 2 8 43- 27 32
2. Gaz Metan M. 25 11 1 10 48—25 29
3. Electr. C. dc A. 2fe 13 3 9 42—35 29
4. Cimentul Ficnl 21 13 2 9 17-37 28
5. Minerul Anina 25 13 1 11 37—31 27
6. Dacia Pitești 21 11 5 8 31—26 27
7. Minerul Urlcani. 21 13 1 10 36--3B 27
8. Minerul Mătăsari 21 12 1 11 43—32 25
9. Șoimii Sibiu 25 12 1 12 ■12—13 2.4

10. Arsenal Reșița 21 11 2 11 40—35 21
11 Minerul î.upeni 55 li a 11 37—10 21
12. AS Paroșcni 24 U 1 I2 38—40 23
13. ROVA Roșiori 25 10 2 13 33-31 22
U. Mei. Slatina 25 n 4 33—38 22
it>. Mef. Sadu 25 8 4 <2 31—44 22
16. Unirea Alex. io li' 4’ 12 5ÎF--47 22
17. ts Târgbvt.șlo i4 iu i 39-31 21
18- EJocțrița Eleni 25

1 ii— 45 20
19 CSM Caransebeș 15 9 31-is 19

Ancona; Genoa — Brcscia; Napoli — C’a- 
glinri; Jtrvcntus — Fiorcntina1 Uofincsc —

>
CLASAMENT

i M - <3Milan 28 17 9
2. Inter 28 11 10 4 49-32 3|
3. Lazio 28 10 12 6 3d- 39 32
4. Juycntus 26 12 S 6 43- 3fl 31
5. Fauna 28 i3 ii 0 34
6. Sdm'pdoria 28 11 a 8 ț3- 39
7. Atalanta 28 12 7 0 84—33 av

Torino 28 8 14 5 J’-24 3(ț
9. Cagliarl 28 12 61 1 îd di-jt

19. Roma 28 8 13 7 12-25 Of-
11. N tpoli 28 9 9 10 11-39 31?

12. Foggia 23 9 9 id 32—13 ai
13. Fiorcntina 23 r»

i n io 42—15 2<
14. Genoa 23 6 12 10 12-17 21
15. lidinesc 28 9 5 i'ț 3K—12 23

16. Brcscia 23 6 9 13 25- 39 21
17. Ancona 23 5 7 16 33—55 17
fd. Pescara 28 4 4 20 34-62 12

ETM’A VIITOARE, 2â .
1

aprilie: Jntcr

Milan; Lazio — Pescara; l’arnia — Rb-

Îia; Atafanta — S. mp^oririj
C i IriO.
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HOROSCOP|
v — wHAUWi

ReveniR la idei maj bune. Nu 
comentau părerile altora.

iavK — ȘARPE
Cele mai mici „adaosuri co-, 

merciale" le practică tot priete- 
nulla) dv.

GEMENI — CAL
Există premise ca in această 

zi să vă diversificați preocupările.
RAC — OAIE

Problema nr. 1 o constituie gă
sirea unei soluții pentru sfârșitul 
zilei.'

LEU — MAIMUȚA
Să sperați că apelurile își vor 

găsi ecoul dorit la toți care îți 
au sediul in aceeași clădire cu dv.

FECIOARA — COCOȘUL
Răzbunarea este arma prostu

lui. Lăsați-o baltă I
BALANȚA — CÂINELE

Un obsedat(ă) sexual se află 
pe urmele dv.

SCORPION — MISTREȚ
Nu uitați: chiar și Aliotmanul 

s-a împiedicat de-un ciot l
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Ceea ce aveți de împărțit, îm- 

pârțiți pe Jumătate și luați bu
cata cea mai mare. Atenție la 
amănunte I

CAPRICORN — BOU
Haine noi la stare veche. 

VĂRSĂTOR — TIGRU
Nu supralicitați: cu numai un 

ou, Columb a intrat în America.
PEȘTI — IEPURE

Completați bunele dv. intenții 
eu sume corespunzătoare.

PROGRAMUL 
T V

MlERiURÎ, 21 APRILIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,90 TVR lași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. MAGUY.
13,00 Lumea copiilor.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15XX> Preuniversitaria.
15,55 Fotbal.
17.50 Panoramic muzical.
18,05 Televiziunea vă ascultăl
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Reflector.
19,30 Desene animate.
10,00 Actualități.
20.35 Viața Intre subvenții și 

compensații.
20,45 Sport.
20.50 Telecinemateca. VARIAN

TA. (SUA, 1973)
22.35 Azi In prim plan.
23,20 Actualități.
23.35 Simpozion.

0,30 Fotbal: FG Bruges — Olym- 
pique Marseille.

JOI. 22 APRILIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 l’VR la.i
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. NOII AȘI Al 

CERULUI ALBASTRU.
13,00 Lumea copiilor.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniveisitaria.
15.30 Teleșcoalâ.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germană.
18,05 Povestea vorbei.
18,33 Tele-discul muzicii popu 

lare.
19,00 Documentar.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Viața intre subvenții și 

compensații.
20 50 Film serial. DAI.LAS
21.50 Reflecții rutiere.
22,05 Azi în prim plan.
22.50 Oaspeți ai Festivalului In

ternațional „Cerbul de Aur".
23,10 Actualități.
23,25 Confluențe.

VANZAR1
SC V & M IMPEX SRL Craiova, str. Republicii (Podi7or), 

vinde ambielaje, seturi motor „Trabant", acumulatori auto import 
53—180 A/h. Telefon 094/181184. (2654)

VÂND Renault Tralic, 9 locuri, înmatriculat. Telefon 542655. 
(2573)

VÂND mobilă și Fiat 1300, preț acceptabil. Petroșani, Gh. 
Barițiu, 24, zilnic. (2599/a)

VÂND garsonieră, in Lupeni Relații : str. Bârbăteni, nr. 5, 
bl. 20/11. Telelon 560554. (2600/a)

SOCIETATEA Comercială I1ILL SRL Petroșani, telefon 545232, 
vinde en gros, ciocolată „Africana", zahăr import Ungaria și te
levizoare color japoneze, en detail. (2644)

VÂND casă cu grădină, Cimpa, Burdeșli, nr. 78. (2606/a)
VÂND convenabil, Dacia 1310 break, stare foarte bună, cu 

49 000 km parcurși. Telefon 541565. Relații, după ora 16. (2609/a)
VÂND autoutilitară Wartburg tip nou, pentru marfă. Preț 

negociabil. Telefon 543846. (2608/a)
VÂND mobilă sufragerie, bibliotecă, canapea, fotolii, vitrine, 

butelie aragaz și televizor color. Petroșani, Anton Pann, 30. (2611/a)
VÂND video „Akai", „Aiwa", „Funai", noi, 135 000—145 000. 

Aleea Trandafirilor, 13/13, Bărbâteni. (2612/a)
VÂND profil aluminiu, aparat confecționat pungi plastic și 

300 mp folie, petroșani,. Avram fancu, 4/25. (2613/a)
VÂND ARO 244 D cu remorcă PADIȘ 1000. Telefon 541758, 

orele 18—20. (2617/a)
VÂND apartament 3 camere, zonă centrală, etaj II, sau 

schimb cu Rimnicu Vilcea. Telefon 544720. (2618/a)
VÂND mașină remaiat ciorapi, nouă, cu instrucțiuni folosire. 

Telefon 542867. (2615/a)
Dl VERSB

SOCOM UNIREA — BAR COLA, str. Avram Iancu. nr. 
8, organizează concurs, în data de 23 aprilie, ora 9, în vederea 
ocupării unui post de chelneriță. Condiții: tinere, sub 25 ani. 
(2614/a)

OFERTE DE SERVICIU
ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI GUI SRL. angajează paznlo. 

Relații : la sediul firmei. (2619/a)
EDUCATOARE pensionară (Petrila), îngrijesc copil la domi

ciliul meu. Telefon 550836. (2602/a)
ÎNCHIRIERI

TINERI căsătoriți, căutăm gazdă în Petroșani. Telefon 543601, 
între orele 16—18. (2620/a)

ÎNCHIRIEZ apartament cu telefon și parțial mobilat. Telefon 
541758, orele 18—20. (2616/a)

PIERDERI
PIERDUT câine pekinez. mascul, alb cu maro. Răspunde la 

numele de Gimi. Vulcan B-dul Victoriei, nr. 7, bl. B2, ap. 36. O- 
fer recompensă. (2607/a)

PIERDUT certificat de calificare în meseria de miner, pa 
numele Suba Sorin Alexandru, eliberat de Școala de calificare, 
EM Lupeni. 11 declar nul. (2598/a)

PIERDUT ștampilă cu înscrisul „Magazin Mixt Petroșani, nr. 
7197, persoană fizică, județul Hunedoara — România". O declar 
nulă. (2604/a)

DECESB

SOȚIA Elena, fiica Gabriela, ginerele Ionică, fiii Nicușor și 
Constantin ți nepoțica Raluca Andreea anunță dispariția fulge
rătoare a celui care a fost un bun soț, tată, socru și bunic 

NIȚARIU V ASILE (19 ani)
Flori șl lacrimi pe mormântul Iui. (2G01/a)

FIICA Livia, ginerele Nuțu și nepoții Gabriela șl Ionel, aduc 
un ultim omagiu iubitului lor

NIȚARIU V ASILE
Nu-I vom uita niciodată. (2601/a)
COLECTIVELE Redacției ziarului „Zori noi" și Tipografiei 

Petroșani împărtășesc durerea doamnei Gabriela Nițariu, la în
cetarea din viață a tatălui său.

Sincere condoleanțe!

LUIZA — soție, Măriuca, Francisca și Emil — copil, Mirela — 
noră mulțumesc tuturor celor care, in zile de grea încercare su
fletească, le-au fost alături în marea durere pricinuită de trecerea 
in eternitate a celui ce a fost

ing. geolog GHEȚA DORIN
Amintirea sa va rămâne veșnic vie in inimile noastre șl ale tu

turor celor care l-au cunoscut și iubit.
Odihnească in pace !
FAMILIA Emil Gheța mulțumește tuturor celor care l-au fost 

alături in marca durere pricinuită de încetarea fulgerătoare din 
viață a celui ce a fost

Irig, geolog GHEȚA DORIN
Dumnezeu să primească la dânsul sufletul lui bun. Noi nu îl 

vom uita niciodată !

COMEMORĂRI

AU TRECUT 6 săptămâni de la dureroasa despărțire de 
VEDICA STERIAN

Nu te vom uita niciodată.
Soția Maria, copiii Nelu și I.cniița, nora I irlia, ginerele Ilic 

și nepoții Dragoș și Daniel. (2633)

SE ÎMPLINESC 6 săptămâni de tund ne-a părăsit pentru tot
deauna iubitul nostru

TECȘA TEODOR LAUIIENTIU
Nu l vom uita niciodată. (2603/a)

Regionala C. F. Timișoara
SECȚIA L. 9 SIMERIA

ANGAJEAZA

muncitori necalificați în vederea calificării în ramura 
„Linii**, in următoarele condiții :

— absolvenți a minim 10 clase (bă'bați)
— vârsta maximă 35 ani;
— fără desfacere contract muncă cu art. 130 lit. i și 

fără cazier;
— domiciliul stabil in: Banița, Petroșani. Livezeni, 

Vulcan.
Actele necesare:
— copii xerox in dublu exemplar după; actul de stu

dii:
— certificat de naștere;
— buletin identitate;
— livret militar;
— carnet de muncă;
— ca7.ier judiciar.
Relații suplimentare la secția L. 9 Simeria. biroul

Personal. Telefon 660080 int. 517.

Depozitul „PtCO Vulcan
ANGAJEAZA

de urgență:
— doi vânzători aragaz (bărbați)

— un gestionar (bărbat)

Relații suplimentare la Depozitul „Pcco“ Vulcan,

TARIFE
practicate de Societatea Comercială „ZORI NOI** SA 

la prestațiile publicitare. începând cu data de 12 aprilL

Denumirea serviciului U.M. Tarif lei/U.M.

Decese cuy. 15
Comemorări
Cereri de serviciu

99

15
Schimb de locuință 30
Oferte de serviciu - »»■““ 25
Aniversări -- M--- 25
Pierderi -- »»--- 25
închirieri -- >,--- 30
Vânzări-cumparări 40
Diverse ' a»r ’ 40
Matrimoniale -- »»--- 30
Marc publicitate cm. p. 150
Marc publicitate I>ag. 100 000 negociabil

MAJORĂRI TARIFE

Publicitate in pag. I — 507a
Publicitate în chenar — 50%
Urgență sau publicare in
ediția de sâmbătă — 5O7o
Literă distinctă — 50 7o
Anunțuri de mică publicitate
pentru pers, juridice 1 00%

ALTE PRESTA I II

— relelraiismisii 100 lei/Inie, format Al, dactilogra-
fiat la 2 rânduri, la care se adaugă plata impulsiilor
telefonice, conform tarifelor liOMTELECOM.

— Copii format A l — 50 Ici/buc.
— Transport auto — 100 -150 lei/km, negociabil și 

10 Ici/min. staționare.

ECHIPA DE SERVICIU:
Cotidianul de opinij șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 

SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 
înregistrată la Registrul Comerțului sub 

nr. J 20/621/1991,
( ont Virament: 307060201 — BCR Po- 

troșanL
Director) MIRCEA DUJORESCU 
Director executiv: ing. Alexandru 

BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolao Bălccscu nr, 2. 
Telefoane: 541G62 (dlreclor-redaclor șef); 
515972 (director cxccutiv-adtninistraljv 
difuzare), 5124G4 (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani. str. 
Nicolae Bălceicu nr. 2. Telefon 541365.

Materialele Decomandata ți 
nepublicale nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală ți Juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse in arlicolo aparțin, In 
exclusivitate, autorilor.
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