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I Reflecții amare
|BANCHETUL

Mental, spunea nu demult, desconspirându-și gândul ascuns 
Ici grijă, o „personalitate" a lumii politice, poporul român este 

eminamente agrar, sau cam așa ceva. Nimic de zis oarecum. Din 
fotoliile de sus „prostimea", adică noi cei mulți, suntem vazuți 

Idoar ca albinele aducătoare de miere. Nicidecum altcineva cum am 
fi tentați să credem, amăgindu-ne pe noi înșine fiecare dintre noi. 

ICând albina aduce, mierea se îndulcește, se înmulțește și „obser
vatorii" de sus o duc bine. La fel ca în orice stup. Și cu atât mii 

Imult in „stupul original" al democrației noastre, din ce în ce mai 
originală.

IȘi pentru că tot vorbim despre originalitate, mi-am zis atunci 
când, mâhnit, auzeam acest celebru citat, că totuși omul are, în 

ce spune, oarece dreptate. Mai toți dintre noi. cei mulți desigur, 
Iavcm originea la țară, obișnuiți fiind cu agricultura. Așa că e 

posibil ca în mentalitatea noastră, problema agrară să reprezinte 
Iun bun pogon al memoriei. Nimic mai simplu mi-am zis din nou.

Dar parcă totuși mă face să simt altfel, atunci când e vorba de 
Ia categorisi. Și nu iau decât de bune cele spuse legându-le de 

moment. Dar atunci, de unde domnule atâta minte la orășenii de 
astăzi? Greu de răspuns, dacă ne gândim la originea noastră de 

IIa țară. Si totuși, „apucăturile" de la oraș ne macină zilele și
nopțile și ne storc bani și nevoi și totuși suntem țărani...

I„Ei și ?“. îmi spun cu năduf. . In fond e o mândrie să fii țăran 
romăn.

| Dar totuși există o mare discordanță în toate. Țăranul român, 
' nici înainte, nic; după „iliesciana" din decembrie ’89 nu are bani, 
i Este limpede pentru oricine mai are ceva rude pe la țară. Pcnsi- 
I ile și indexările, la fel ca și compensările feseniste și fedeseniste, 
J la sat se regăsesc doar pe panourile d-lui Vâcăroiu. Deci țăranul 
I care are sau încă nu are pământ, nu are bani. Dar fiind, iar ne 
1 referim la acele spuse, un popor de țărani de unde oare nc-am
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I s-cu furci cincizeci mâi lei
I’rintr-o adevărată dramă a 

trecut un muncitor din Petrila, 
luni, 10 mai, care avea asupra 
sa suma de 50 000 lei, păstrați 
la vedere, in buznarul din spate 
al salopetei cu care era îmbră
cat in momentul când, stând la 
coadă la pâine, in înghesuială, i 
s-au sustras toți banii, pe care-i 
avea pregătiți să-i achite unui 
prieten, în urma împrumutului 
făcut.

Afara il așteptau soția și o 
fetiță, care la aflarea vești; au 
trecut prm momente greu de 
<h--ri'..

Drumurile care .trăi) it localită
ții. Văii Jiului au devenit un 
adevărat calvar pentru șoferi. 
Primăvara a venit și pe la noi. 
Zilele senine se duc. Dar de re
paratul drumurilor nu se ma| în
grijește nimeni. In petrila, artera 
ruti ră care străbate localitatea 
a ajuns pe alocuri într-o stare 
jalnică. Asfaltul e presărat cu 
gropi. Mașinile sunt nevoite să 
facă un adevărat slalom, ca la 
schi, pentru a le evita. Circula
ția e lentă. Pagubele făcute ma
șinilor sunt mari. Nici în Petro
șani lucrurile nu stau mal bine. 
Gropile de pe Strada principală 
sunt mai puține la număr. Dar 
în cartiere e jale. Străzile de prin 
colonia veche, de dincolo de ba
rieră, aliniate în lunca Jiului, 
n-au mai fost întreținute de ani 
de zile și arată Jalnic. In cartie
rul Aeroport nu poți parcurge 
cu mașina câteva zeci de metri 
fără a întâlni o groapă în asfalt. 
Aluviunile aduse do viiturile din
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Micile cercetări civile, desfă
șurate la fața locului nu au con
dus la nici un rezultat, iar po
sibilitatea ca hoțul să fie un 
glumeț este in totalitate exclusă.

Rămâne doar ca organele dc 
poliție in căutarea escrocilor și 
hoților să descopere și această 
faptă in cazul in care ea este cu 
putință.

Pună atunci, agoniseala de o 
luna sau poate de două, va li 
înlocuită tot cu un împi untul, dar 
de la un alt prieten. Mai cu 
noroc.

Dori i NEAMȚll

primăvară prin revărsarea ape
lor peste ta.uzurile drenajului și 
canalului de garda, mai zac -,i 
acum [ic carosabil. In dreptul 
blocului turn nr. 5, bulevardul 
a fost străbătut în lat de o lu-

CAL VARUL 
ȘOFERILOR 

crarc. Betonul a fost spart. A ră
mas o adâncitura peste care ma
șinile trec zdruncinându-se zdra
văn. Cine s-o mai astupe ca 
lumea? Lucrarea s-a făcut și gata. 
Sub deviza veselă: după noi,
potopul I

Celebritatea de cel nui| rău 
drum, deținută de Aninoasa tin
de să fie câștigată șl de Petro
șani. Singurul loc unde se pare 
că se mișcă ceva este orașul 
Vulcan. Dc câteva zile nu demarat 
lucrări de curățire a gropilor din 
asfalt, eu Intenția de n fi plom-

GERMANIA-AUSTRALI A
VIA PETROȘANI

La Concursul Internațional de 
Artă a copiilor din Germania, a 
cărui temă a fost „Apă, apă, 
ural", elevii Școlii Generale nr. 
1 Petroșani au obținut rezultate 
deosebite, să nu zic excepționale.

Aetfel, Miesz Gabriel, clasa a 
Vflf-a C, și Birnicu Oana, clasa 
a Vf-a C, au obținut premiul I 
(elefănțel dc aur). De asemenea, 
s-au obținut 5 premii doi prin 
elevii Blendea Barbu, Blcndea 
Bogdan, Florea Roxana. toți din 
clasa a V-a A, Brinzoiu Adrian și 
Molnar Andrei din clasa a V-a 
C. Dc remarcat că elevii Miesz 
Gabi, Blendea Barbu și Blcndea 
Bogdan au fost premiați la ul

Din când in când, să \ă 
mai amiulUi și de mine ?

Știți ? Mai am și eu ne
voie de jucării...

rolo: Ștefan C liMI’Ol

bate, provizoriu. Bulevardul prin
cipal al orașului se află in ace a- 
și fazii de degradare do câteva 
luni do zile.

Barierele din orașul Lupcni — 
trei la număr — sunt întreținute 
din an in |*ișli, având pasajele 
deteriorate de gropi. Peste cele 
doua linii de calc ferată dublă 
d ■ la bariera de lângă vechea 
moara, autoturismele ti ce cu 
greu, din cauza adânciturilor 
nciimplutc de luni de zile. Bu
levardul din Burbăti ni este bu
levard mai mult cu numele. Prac
tic se circulă doar po două din 
cele patru benzi sap se face sla
lom pentru ocolirea nenumăra
telor găuri dc pe carosabil.

De la această .situație nu face 
excepție nic] orașul Urlcanl. 
Vechiul cartier, dar si cel nou, 
Bucura, pot fi străbătute cu greu, 
doar in viteza I, dc cei aflați la 
volan. I’c multe porțiuni este

Viorel STliAUȚ
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timele trei ediții ale concursului 
din Germania.

Din cele 7705 de lucrări, tri
mise din 28 de țări de pe cinci 
continente, au fost premiate 543 
de lucrări; 52 cu premiul I și 
491 cu premiul II. Sigur că este 
o mândrie faptul că din 52 
premii I, două sunt atribuite 
elevilor școlii noastre, și că re
producerile după lucr. -ile lor 
au ajuns până in îndepărtata 
Australie, chiar și în Indonezia.

Majoritatea elcviloi premiați 
din școala noastră frecventea
ză cursurile claselor speciale de 
Muzică Și Arte plastice, fiind 
pregătiți de prof. Bencău Eugen 
și Cristescu lldiko.

Vehiculele 
furate au fost 

găsite 
abandonate

In noaptea de 11 spre 12 mai, 
in Vulcan, au fosl sparte Irei 
garaje. Hoții au furat trei moto
ciclete: două marc.i „Minsk" si 
un „Voshod". Proprietarul „Vos- 
liodiilui", Vasilc Stânga, declară: 
„Am descoperit spargerea pe 12 
imii, la ora 6,25. \ roiam să merg 
la soție, la spital. Când ma ml, 
garajul i-p.nl, motocicleta lipsa". 
Alexandru Bortea este proprie la- 
rtij unuia dintre cele două „Mins- 
kurl". „Aveam motocicleta în 
scara blocului 3, pe strada Tra- 
ian, unde locuiesc. Era legată cu 
lanț dc balustradă, I-am desco
perit lipsa la oi a 4,20 cuntl pjc- 
cum la țut“. „Mic doar mi-or 
sp.nl lacătul 1 i garaj. N-o putui 
să mi-o ieic din cauza zăvorului 
— afirmă dl Alecu MăniUoiu. 
Molociclelelc furate au fost gă
site pe Valea Preotesei dc către 
același Alecu Mănăsoiu. A anun
țat poliția. In data tic 12 mai, în 
Jurul orei 12, unul dintre făptui
tori era adus la sediul politici 
din Vulcan. Vom reveni.

Gli. OI.TEANl!
V. NKIJLESCU

UlIIHl liM
Miercuri noaptea, în jurul orei 

3, dm județul Sibiu a plecat ul
timul tren încărcat cu deșeuri 
toxice, cu destinația Germania. 
După cum se știe, în anul 1990, 
oameni fără inima, sub cupola 
generoasă a privatizării, au în
cercat să liansforme România in
tr-un imens cimitir de deșeuri 
toxice.

Intervenția concertată a auto
rităților române, dar și a altor 
țari ale Europei au determinat 
Germania să-și ij inapoi din 
Rom inia, aceste deșeuri, de care 
a vrut să scape.

M<ii rămâne de văzut dacă 
germanii îți vor lua înapoi și 
somaiezii ori arabii retumați în 
România ca etnici țigani...

miiÎHMiiii
Conform hotărârii Parlamen

tului sârb, din Bosnia Herțego- 
vina, sâmbăta și duminică, in 
provincia sârbească se va des- 
lășura un referendum asupra tra
tatului de pace Vanec-Ovvcn, pri
vind conflictul interetme din 
aceasta fostă republică iugoslavă.

Potrivit aprecierilor oamenilor 
politici interesați in această pro
blema, deslă in rea referendu
mului nu jia.de fi considerată 
revelatoare, d o,ir ce în ac a-tâ 
zonă exista stare de război și 
populația nu va putea vota cu 
întreaga liberlate.

Totuși, după cum a apreciat 
liderul sârb Radovan Karadtcz 
indiferent ce cred unii sau al
ții, referendumul va avea loc și 
el va exprima opțiunea popu
lației din partea sârbească a Bos
niei.

in vreme ce musulmani -i 
croaț au semnat un tratat .le 
încetare a focului și de preda
re a armelor, lupi, le dintre mu
sulmani și s irbj '(onlmuii cu și 
in.ii nuiliâ in m.enare.

msinioiÂ
Prim.-un decret prezidenții!, 

B*»ris |',|m tausc izu m Rusia 
pror. < tu, unei noi Con itiujii. 
Constituanta prezidențiala, așa 
cum este denumita adunarea ce 
va Îmi in dezbatere proiectul 
Constituției, pontul l'ed rația Ru
să e le <<>nv<> ita j> m.u dala 
dc luni, 17 mm

Demn dc reținut este faptul ..ă 
in proic-llii de Con.flu.ie se 
j>r< vede o largă (liltOiViinie a 
r< publieilor constitutivi- aie fe
deral.ci Bu c, dar m acela... limp 
și o întărire a suvei anitaiu și 
stabilității iniei naționali- a fede
ral ici.

.Și tot alai de miere' ml e Io 
și care va fi reacția tuilului 
for legislativ al federației —• 
Congresul Depnt iților Poporului 
— împins, se nare, pe o linie 
moartă.

- v- -
Precizare

Precizăm f.iplill ca cei caic do
resc sa se adreseze pcnlr'u cursu
rile dc conl.ibilit.ilc, finanțe, 
TVA și management, organizate 
de Liceul Economic Petroșani, să 
o facă la telefoanele 542106 și 
542252 și nu la 542225 (așa cum 
a apărut dmtr-o eroare, ce mi ne 
aparține, în anunțul dc mare 
publicitate din dala dc 12 m ii 
<ic.)

jia.de


2 ZOB! 1 1 <ERl, 11 MAI 1093

Unde - i gloaba ? INCEST
' Spațiile verzi amenajate de 
ani de zile, din dorința fireasca 
a locatarilor cartierelor orașelor 
de a-.și face un mediu ambiant, 
cât mai plăcut, se restrâng de la 
un an la altul. Primăriile dispun 
de fonduri bănești cu mult mai 
mici decât cele necesare întreți
nerii spațiilor verzi. Unele cartie
re din Petroșani s-au urâțit. Gu
noaiele se ridică rar, cu lungi 
pauze, ln jurul containerelor, pe 
zeci de metri pătrați tronează 
o mizerie dc nedescris. Straturile 
de flori, altădată prezente in 
lungul arterelor rutiere din car
tiere pot fi văzute doar pe alo
curi. Spațiile verzi cultivate cu 
iarbă seamănă mai mult cu bătă
turile de pe lângă casele 
nești. Porci, găini și oi _

ile însămânțate cu iarbă sunt 
ciugulite și călcate de zeci de 
găini. Văduviți de posibilitatea 
de a se bucura de spațiul verde 
sunt, de data aceasta locatarii 
din șirul de blocuri dc locuințe 
de pe strada Independenței, afla
te în paralel cu strada Viitoru
lui. Găinile din curțile caselor 
mici, de pe strada Viitorului dis
pun de portițe dosnice, special 
croite. Ele nu se mulțumesc 
ciugulească doar iarba, ci 
deslată în voie pe rondurile 
flori și trandafiri, amenajate

țâră- 
zburdă 

liber printre blocuri și în cartie
rul Aeroport. La Uricani, câteva 
vaci s-au nărăvit la iarba verde 
dintr-un parc aflat in curs de 
amenajare. Vin singure la păscut 
de dimineață ți pleaca spre graj
durile lor spre seară. Oamenii le 
mai alungă, dar rumegătoarele 
sunt perseverent* și revin, 
pută este inegală. Cine să 
pirmanent. 
de .spații verzi ?

In dreptul caselor de pe strada 
din Petroșani, spați-

Dis- 
slea 

p? post de apărător

să 
se 
de 

___  ... ________ , _____ în 
jurul blocurilor de pe strada In
dependenței- O turmă de oi, bate 
zilnic de la un capăt la altul 
cartierul Aeroport. Nu doar ln 
trecere, ci la păscut. Protestele 
oamenilor care au ieșit și în a- 
ccst an, ca adevărați gospodari 
să-și înfrumusețeze cât de cât 
spațiile verzi de pe lângă blocuri 
sunt zadarnice. Cine să se ia la 
harță cu păstorii ?

ln vremurile mai de demult 
exista o metodă aparte de a des
curaja păstorii să-și pască vitele 
pe terenul altora: gloaba. Vita, 
animalul sau găina altuia prinse 
de proprietarul ter< nulul pe te
renul său erau prinse și poprite. 
Până când stăpânul vitei venea 
să-și reclame pierderea. Drept

plată i se impunea oficial „gloa
ba". Adică obligația de a acorda 
despăgubiri celui păgubit sau de 
a-i presta zile de muncă echiva
lente cu refacerea recoltei sau 
ierbii distruse de animale.

Acum, gloaba a dispărut. Dar 
nevoia ci se resimte. Intr-un 
fel sau altul ar fi cazul să inter
vină cei ce au atribuțij legale 
de gospodărire a localităților. 
Primăriile au un cuvânt de spus 
în aplicarea amenzilor. Asociați
ile de locatari pot identifica cu 
ușurință proprietarii de animale 
sau găini care produc pagube. Se 
cere doar puțină preocupare și 
bunăvoință. Fiindcă e nefiresc 
să asistăm nepăsători la degrada
rea spațiilor verzi, a rondurilor 
de flori amenajate și întreținute 
cu dragoste, dar și cu trudă de 
locatari. Și nu în ultimul rând, 
este vorba și de o problemă de 
igienă alimentară. Zonele de co
lectare a gunoaielor, vizitate frec
vent de tot felul de animale ne- 
supravegheate de nimeni, consti- 

.tuie tot 
și de 
afectați 
care se 
lor.

Din considerente! lesne de înțe
les, nu putem da în ziar numele 
reale ale „eroilor" acestei note. 
Așadar vom folosi inițiale care 
nu au legătură cu identitatea a- 
devărată a celor implicați. Fap
tele, însă, odioase, sunt perfect 
adevărate. Doamna „M“ din Pe
troșani s-a prezentat în audiență 
la redacție și a reclamat faptul 
că soțul ei
sexuale de circa 5 ani cu propria 
fiică. Doamnei „M“, i-a fost fri
că să spună cuiva pentru că a 
fost amenințată. Soțul, pentru a- 
firmațiile sale o califică 
tot pe unde se duce, ca

„G“ întreține relații

Calvarul
(Urmare din p.ig. I)

grav deteriorat chiar -i drumul 
cbnlre Urbani și Uâmpu lui 
N-.ag, care nu demult a fost be
te., ... Datorită traficului intens 
de autovehicule grele, pe acest 
ti onsun de drum, neintri-țmut de 
nm eni se circula din ce in ce 
1. .. greu.

Pentru ci i ce vin dinspre G ,rj 
sau Hațeg in lL'.v uni, cartea 
d vizita a municipiului o ixpie- 
zmta tot drumul,le pre urMc cu 
n numărate gropi.

Aceasta e fața rutieră a mu
nicipiului nostru. Anim, când 
patimile politice ‘.unt pe cale

șoferilor
s.i se dezlănțuie din nou. Câteva 
partide politice au început să se 
agite pentru a avea câștig de 
cauză in noile alegerj locale a- 
nunțatc la 4 iulie. Vom fi oare 
in stare să alegem primarul de 
care e nevoie? Mulți își exprimă 
opinia in favoarea unui primar- 
gospodar, care să nu fie îndoc
trinat de vreo p.d.mă' politică. 
Până una, alta, însă, calvarul șo
ferilor continuă. Sunt 

ș .n * de a dispare, atâta 
cât indiferent dc cine va 
primar, fonduri bănești 
întreținerea și gospodărirea dru
murilor sunt cu mult mai puține 
d< cât e nec ir...

put.ne 
timp 

Ii ales 
pentru

atâtea focare de .infecții 
boli de care pot fi 
în primul rând copiii, 
joaca prin jurul“blocuri-

peste 
fiind 

bolnavă mintal. O urmărește o- 
riunde, în tot locul. Cel puțin a- 
ceasta este declarația doamnei 
„M“. Ca urmare, a incestului s-a 
născut o fetița. Povestea este des
tul de încâlcită, dat fiind că a- 
ccst caz a dat naștere la multe 
și întortocheate discuții, prin 
raș, cu aplauze și huiduieli 
rfcle. Cum analiza cazului 
este de competența noastia, 
îndrumat pe cea care a
sprijin să se adreseze Procuratu
rii. (Al. II.)

o- 
mo- 
nu 
am

cerut

Viorel STltAl’T

BANCHETUL
(Urmare din pag. 1)

obișnuit să vehiculăm sume ce par de-a dieptul incredibile ?
Și mai greu de răspuns... Căci, iată, fără să vreau am întâlnit 

dcuiiuzi, un grup de tinerj absolvenți ai unui liceu din pclrqșani. 
Toate forțele sunt acaparate în această perioadă de organizarea 
„Banchetului" dc absolvire. Un obicei, la urma 
tradiție. Numai că și el, acest banchet, 
naibii de indexat. Costă nici mai mult, nici mai 
jur de 20 mii lei pe fiecare părinte de absolvent.

Și-atunci, n..ajit, gandmdu-mă la salariul nostru, 
m\ ,i, mi-am zis cu năduf: „Ia uite domnule 1... Țărani, 
de unde or avea atâția bani ?... Nu-i așa ?
—---------------------*—----------------------------------

urmei, intrat 
a

puțin
devenit 
decât

in 
al 
în

al celor 
țărani, dar

SPOR’
Fotbal, divizia

"SPORT ■ SPORT ■ SPORT
A Anton, avansat la excepțional

JIUL PETROȘANI — /«-IMATURA ZAI.AU 1—0 (0—0). A 
r ireat Militarii, nun. 00. Sp: miori: circa 1000; t<icn bun; șuturi 
lu poartă: 21—.1; p. p riita: 12- 3; cernere: 13—7.

JIU!. . - 1 .1. Călii 1. 1 .
• - I- Popa, min. 66). M 1, Stoica,
S:ancu, Stâne.e, Uris . . u.

ARMATURA : Enc — Baci, Babau, Or 1< an, N.islriiț, Stăni- 
-câ, Epure, P.r.cnțâ, Holba. Hori.ith (cp'., min. 67, Păturii ). .Ban
elor (min. 70, Sântunu.rean). Cartonașe- ilbene: Stâncii (Jiul). Siă- 
Bliu, Ol .in, Epuri (Arma‘ura). Cai. lașe roșii: Miritaru (Jiul).

A arbitrat (ru sc.ip.-.r ), Cornel Sores 1 (Pitești), ajutat de Cos- 
t- Itum (Bu-u ești) .1 Paulin l’aun seu tm. Vale, 1). Observator 
federal Mrrcea Dam u (Sibiu).

de sânge pe obraz. Dus la spital, 
acestuia i s-a cusut repede rana 
fiind în afara oricărui pericol. 
Același spectator a aruncat și 
în min. 8!), o sticlă dc 1/2 litri 
pe pista stadionului fiind imediat 
depistat de spectatorii din tribu

nă (cinste lor !), care l-an prml.it 
organelor de poliție. Urm, ază 
măsurile .și consecințele acestor 
fapte referitoare la cele imâni- 
plate .și sUpulate in raportul bl i- 
gazii dc arbitraj și al observato
rului feile ral.

Deși scorul a fost doar 1 0, r.i-
poi tul ocaziilor de gol inejina net 
b. lanța în favoarea Jiului, cure 
a -rut să obțină o victorie la 
scor făcând sa se uite episodul 
tiecător din et;ipa prec dent.i.

Cu ambii fundau laterali ofin- 
s. 1, .n special B- none Popescu 
cu un Cioabă tot mai curajos In 
faza de atac, Jîm s.;i ],
Cu ma jocului, sufocând,i j 
vcrsaml care a recurs in prima 
fcpnză la nu mii puțin de.fl cor- 
ncie și 11 trimit-, ri in afara 
te renului dc joc. Fazele cele mai 
• < 1 iinți au fost în min. 9, 20, 2ă 
29, când portarul Enc a ri'u'ii 
Sa scape și să evite deschiderea 
scorului. In acela i minut (29) 

au fost la un pas de- 
gol, d.,r ș-a opus miraculos An
ton, care arca si mai rețină pâ
nă la sfârșitul mcriului jnC(1 trc| 
nimgl grele, cu prețul posibilei... 
tnulm jz.irb primind aplauze Ja 
scena des ,ir.ă. Mingea a trecut

Rezultatele primei manșe 
a semifinalei Cupei 
României la fotbal

UnivcrsiUlea Craiova 
«1 trițn 1—0 j Dacia 
♦ C Maramureș 3—2.

— Gloi ia 
Unirea —

imcc.lat în b-z'-nul advers, Mill- 
t 1111, autorul celor mu mu.te șu
turi l.i poarta, urmat de funda
șul Dădu, a lost faultat în careu, 
diclundu-se fură ezitare lovitura 
de pedeapsa. A executat puter- 
nit tot Militam, clar portarul Enc, 
fntr-o zj dc excepție, a p irat, iar 
G ișp.ir a trimis balonul peste 
bară, amânându c astfel dcschi- 
lerca scorului. După pauză, am

bele echipe J/ ac 1 deschis, iar 
golul victoriei c ule in min. 00, 
când combina,ia Crislca — Stoi
ca, este fructificată dc Militam, 
srapit prin desișul dc picioare 
aliate in careu.

Până la sfârșitul partidei am 
mai consemnai ocaziile lui Mili
tam, Stâncii, Cristcscn, dar și 
mteivnțdlj <pccl.icnloase și si
gure ale lui Anton (min. 65, 117), 
Jocul inchrindu se tr nsionat ln 
primul rând [rentru eliminarea 
(nejustifit ată) a lui Militarii ln 
min. 88.

După («minarea partide), un 
spectator turmentat a aruncat 
din tribună cu o monedă de 100 
lei, lovindu-1 în frunte, deasupra 
arcadei, pe tușlerul Paulin I’uu- 
ncscu, acesta rămânând câteva 
bune zeci de secunde căzut la 
pământ, din cauza spaimei pro
vocate dc scurgerea unul șuvoi

HEZUL1ATE TEHNICE: CF11 Timișoara — Metalul Bocșa
2— 0; UTA — Corvinul 2—1; M< trom Brașov — Unirea Alba Julia 
1 — 0; l-G Maramureș — ICfM Brașov (x) ; FC Bihor — CFR Cluj
3— 1; Olimpia Satu Mare — FC Drobcta Tr. Sevcrin 1—1; Gloria 
Reșița — Jiul IEI.,ir Craiova 2—0; Tractorul Brașov — Metalur
gistul Cugir -1—2; Jiul Petroșani — Armatura Zalău 1—0.

(x) FC Maramureș — 1CJM Brașov se disputa în data dc 26 
luai.

CLASAMENT
1. UTA 28 16 3 9 52—29 35
2. FC Bihor Grade.1 28 15 5 8 40—27 35
3. Gloria Reșița 28 16 2 10 35—23 34
4. Jiul Petroșani 28 15 2 11 56—31 32
5. Ti actorul Bnașov 28 11 4 10 -19—39 32
6. Met rom Brașov 28 12 G 10 27—26 30
7. FC Maramureș 27 12 3 12 49—33 27
8. FC Drobcta Turnu Sevei in 28 11 5 12 29—32 27
9. Unirea Alba Iulia 28 12 3 13 37—45 27

10. Jiul IEL1E Craiova 28 12 3 13 31—35 27
11. Armătura Zalău 28 12 1 15 38—40 25
12. Corvinul Hunedoara 28 10 5 13 40—48 25

• 13. CFR Cluj 21) 11 3 14 47—56 25
11. Metalul Bocșa 28 10 5 13 30-41 25
15. Metalul gistul Guglr 211 11 3 14 37—57 25
16. CFR Timișoara 28 11 2 15 30—18 24
17. IC IM Brașov 27 9 5 13 30—36 23
18. Olimpia Satu Maio 28 10 ■1 11 47—51 20

ETAPA VIITOAPE, 15 mai 1993 : GER Cluj — Olimpia Satu 
Maic; Unirea Alba Iulia — UTA; FC Drobcta Tr. Sevcrin — Mc- 
trom Biașov; Corvinul — CFR Timișoara; Metalul Bocșa — FG 
Maramureș; IGIM Brașov — Gloria Reșița; Armătura Zalău — 
IC Bihor; Jiul IEL1F Craiova — Tractorul Brașov; Metalurgistul 
Guglr — Jiul Petroșani,

HOROSCOP
TALII — ȘARPE

Posibilă vizită în jurul orei 
12. Nu plecați dc acasă.

GEMENI — CAL

Azj ar putea fi o zi plăcută, 
pentru că sunteți în vervă.

RAC — OAIE
Călcătoriile, în specia,1 cele lungi, 

vă sunt indicate.

LEU — MAIMUȚA
Azi manifestați un interes deo

sebit penti u lectură.

FECIOARA — COCOȘUL
Găuriți un moment pentru a 

va evalua deficitul financiar în 
care vă aflați.

BALANȚA — CÂINELE
Interesul pcnlru științele ocul

te se poate concretiza într-o șe
dință dc ghicit.

SCORPION — MISTREȚ
Nu uitați că stelele predispun, 

nu dispun.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
O atmosferă plăcută, rejanx.in- 

ta puteți câștiga numai in com
pania prietenilor dv.

CAPRICORN — BOU
Nu credeți c^r fi relaxant să 

organizați o mică petrecere.

VĂRSĂTOR — TIGRU

După o perioadă de acalmie, 
buna dv. dispoziție va atinge la 
sfârșitul săptămânii cote... alar
mante.

PEȘTI — IEPURE
C'u calm, totul trece!

BERBEC — DRAGON

Datorită optimismului dv. tre
ceți peste foaie obstacolele.

HOROSCOP
I

VINERI, 11 MAI

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
J 1,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film serial.
13,00 Descoperirea planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Telcșcoală.
16,00 S.O.S. Natura I
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gong I
17.35 Pro patria. !
18.35 Dc dragoste și dc dor...
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animale.
20 00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DES1TNU1* 

FAMILIEI HOWAIID. (
21.15 Meridianele dansului.
22.15 Azi, In prim plan.
22.45 Autograf muzical.
23,00 Actualități.
23.15 Magazin cin.-,-
0,15 Jazz-Fan j

prml.it
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i manești, concursul se inscue in ciclul manifestărilor 
’ de redactorii ziarului „Zori noi", ce se ocupă de „Pa

ț
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4 
1 
L 
) 
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l 
T

: organizate ț 
„Pagina tinere- t 

tului". *
Până la data concursului, informăm și pe aceasta cale socie- ) 

tățile com.rci.ile. j "anele inter. »ite, precum și alte organizații l 
care doresc să sponsorizeze această acțiune că sunt așteptați 
sediul redacției zilnic intre orele 8—10, de către realizatorii 
cestei pagini.

Și tot o informație: In vederea unei (posibile) preselecții i 
. la sediul reda țici — LIJNI. 17 MAI A.C., LA OUA 16 —.

ocupantele podiumurilor concursurilor de frumusețe organizate* 
până in prezent în toate orașele Văii I nitul a-1
cestui an. <

Vă așteptăm cu deosebită plăcere ! J

A.

In curâncl
Intre dorință si performanță

Miss Valea Jiului AFRODISI ACELE
MOTTO; „Cine s-a luxat de fumai ta mai fuma, cine

Iată ca 0 idee pe care dumneavoastră nc iii sugerat-o începe 
prindă contur. La ora actuală suntem in niasuui să vă infor- 

.Miss
să .
măm că — iată — mult discutatul concuis de frumusețe
Valea Jiului" va avea loc la finele acestei luni. După cum probabil 
banuiți, acesta va lj o finală a concursurilor de frumusețe orga
nizate în întreaga Vale a Jiului, de la începutul anului.

Integrat îrdr-un spectacol de reala ținută artistică, prin pre
zența unui mare număr de vedete ale scenei și ale muzicii ro-

s a lăsat de băut va mai bea, dar cine s-a lăsat „dc...*‘

Ja
a-

In categoria afrodisiacelor 
sunt incluse acele produse sau 
substanțe, mai inult sau mai puțin 
naturale, care, introduse în or
ganismul uman pe diverse căi, 
influențează apetitul sexual și 
potența. De-a lungul timpurilor, 
unele din aceste ingrediente s-au 
învăluit într-o aură, care, exa- 
cerbându-le virtuțile, le plasea
ză po nedrept în sfera miracu
losului. Aș aminti, ca exemplu, 
aici, doar celebrul vin „puterea 
ursului", care a adus mulți băr
bați în pragul impotenței la 40 
de ani.
părți ne. 

„Băutura 
anulează

Descoperirea nu ne a- 
Marele WilJ 
stârnește dorința 
performanța".

spunea:
dar

Deși există multe substanțe 
de sinteză care se bucură de o 
faimă deosebita ca ufrodisiacc, 
mai ales în Occident, totuși efec
tele secundare se resimt mai de
vreme sau mai târziu, de aceea 
eu pledez pentru produse natu
rale, simple și, moi ales, in com
binații. Saptămnna viitoare, vă 
voj oferi o rețetă sigură, cu efect 
imediat și fără contraindicați!. 
Jn funcție de semnalele pe care 
Je voi primi de la dumneavoastră 
\oi dezvolta latura teoretică a 
□cestui aspect sau voi oferi rețete 
și soluții concrete pentru situații 
date.

CUPIDON
EDIȚII, I.upcni. Cred câ ma 

judeci prea aspru. N-am avut 
niciodată pretențiile dc care mă 
suspectezi. Gândv; :e puțin <c 
s-.:r întâmpla daca nimeni dar 
absolut nimeni, n-ar face nimic 
pentru tinerii aceștia csj ' 

scriu pentru că au nevoie 
ajutor? Nu Io i Iun t a 
fericită cu cap ■ ițea ta de 
spăla rufele In familie. Deși,
vorba între noi, chiar și Tu ai 
Incon'X!Cvențe. Dovadă că mi-al 
scris. Chiar și vi.rsmi. 
mulțumesc și virau sa cred că-mi 
vei niui scrie. Și poale vei 
s< mna ciiiar și cit numele Intri g.

-mi 
de 

fost 
a-ți 
fie

Eu iii

DAN \ W. hm l'r urc 18
anj. Jn \4ira am-dvi tr. ‘ ut a

st pe munte și a întâlnit un
„Ei a a’llcl de at Ct ilaiii

-* Cui puțm așa î'ărea. De a-
tunci au trerut 10 luni 7 i m tot
nu l-am uitat. L-am m<u e.iz.it 
dc câteva ori (...) Aș vi j să ,fim 
prieteni". Dana îmi cere un 
Sfat. In oricare alte probleme — 
o- Icut de grele ar fi ele — ca 
se descurcă singură, dar aici nu 
poate. Dragă Dana, in anumite 
situații fata poate deveni „vioara 
întâi". Adică poate avea iniția- 
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e v a
manipulată

„Teoretic, astăzi in școli, se 
poartă orice: mini, maxi, blugi, 
opinci, plete-n ochi, cercei in 
nas sau in alte părți. l’ractic, 
deși prejudecățile! au fost șterse 
cu buretele muiat in borș, mai 
e: ista indivizi și mai ales indi
vide trecute de 0 anumita vârsta 
care privesc cu invidie nu picior 
ce se a iată pieli frumos in goli
ciuni i lui de sud o fuslă sau un 
ruj asortat sau O „freza" tine
ri â. .Aceste elemente ar vrea 
Fi arătăm și noj ca ei — țterși. 
zbârciți, mototoliți. Dacă aș pu- 
I a, le-aș arăta eu lor adevarala 
, i a lucrurilor! I aș arăta 
Oglinda..." Aceste cuvinte rui 

le-a spus înlr-o criza de sinceri- 
l ite, dintr-o suflare, o elevă inai 
mure. 
Cinc-o fi 
ce scop? 
in orice 
tualitate, 
în oglindă... 
puică ani n

Nu știu de ce 
tt‘imis-o la
O

caz, 
in

tocmai mie. 
mine și cu 
manipulată, 
or'uje even- 

zi ma uit 
simt că parcă, 

întinerit...

fi fost 
pentru 
fiecare

Șt
II

Led Zeppelin
„Dacă Led Zeppelin nu este 

cel mai mare grup rock al lumii, 
atunci cu siguranță este primul 
batalion mondial heavy-metaT* 
consemnează „Contemporany Mu- 
sic". In ciuda marilor succese 
obținute de pop și rock, explozia 
interesului pentru L< d Zeppelin 
este generală și cauzată de con- 
jugarea a trei rezultate distincte: 
imagine irezistibila, simțire in
candescentă și idolatrie. Tendința 
de scandal și marginalizare a 
celor de la Rolling Slon s, vrăjii 
toria creației pecetluită ermetio 
în studio de Beat.les, ornamenta
ția religioasă și tenta psihede) ă 
a numiților Gratcful Dead, toate 
sunt întruchipate — ca O răzbu- 
nare — in Led Zeppelin.

Punctul cenți al al dezvoltării

l GIGANII AI ROCKULUI I
I

• £ mm g g J
I 

edificiului T.cd Zeppelin, magis
tralul chit irist Jimmy PAGE — 
veteran d studiourilor de înre
gistrări care a înzestrat cu geniu 
momentele distfindt® ștanțate pe 
o mulțime de discuri — se nu
mără printre cei nmi lejeri și 
tehnici instrumentiști produși 
vreodată de rock ’n ’roll.

In timp ce Jlendrix experl- 
men cază in calitdtc de pionier 
erectele „fcedbach", „wah-wah" șl 
„fuzz.-tone", alungirea corzilor 

chilarii și filtrarea sunetului fo
losind un adevarat' arsenal elec- 
Ironic, Page trece din grup în 
grup purtat dq pasiunea de a 
cânta. Adofitâ formatul instrui 
mental folosit de W1IO — o 
chilotă suprapu‘>,1 unei secții riti 
mice care altern' rză vigoarea cu 
finețea (dolin Paul — JONES șl 
.loim BONIIaM) apelează la ur
letele răgușite dar perfect des
cifrabile ale soc.ilislului Robert 
PLANI', cimentând fundația 
lTeavy-rnelal, cea mai rilualizată 
dinți e toate ramurile rockului. ,

Primul album, in 1369, axat 
pe folosii a exccsisa a tcmcloț 
hVavy, etalează cele mai fier

binți creași dintre toate produ
sele blues ale acestei perioade. 
„Whole 
in anul

, riz.int",

tiva. Așadar, Încearcă sâ-i 
Ba înțeleagă ce sentimente
Pentru el. Cine știe? 
tul este la fel d_> timid ca v. 
line și așteaptă să se întâmpla o
minune. Cu al'e cuvinte, stilul
meu este ac -.ta; treci la acțiune,
h't-ți fie ru;inc de sentimenteletale.

In !' ■ ' j iurâ cu pr ieU-n« ta: te
rog Dai ui puț <mi răbdare.
Gând am să-i aflu adr sa, am
su-ți comunic.

TA IIANA din Vulcan arc n*i-

Mai este o luna până la exa
men. • S a ieșit (Im turnanta. • 
Se aleargă „ultima .sută" în linia 
drcaptâ • Pregătiri, griji • Pro
bleme • Duble, trifde, multiple
• Exnm-. nul de „bac", examenul 
de admit re • Vacanță • Pcnti u 
unii • Căutarea unui loc de 
muncă, pentru alții • Banchet
• „Flutuiași" • „Flutura,, nu

mai ai aripioare" • Intre — ți 
peste — toate, economia de pia
ța o Intre vis și realitate o In
tre a vrea și a putea • Mare e- 
xamen, mare! • De „bac“, de 
admitere, de intrare în viața, in 
societate • De consum * Cine, 
unde, când, cum, de ce 7 « V ți 
afla din reportalde noastre. O- 
ricând, oriunde și oricum, mult 
succes tuturor I

Pagina realizată de:
Paul N1CULESCU

Ștefan CIMPOI 
Vali LOCOTA 

Tikcriti V1NȚAN

, înregistrai^ 
,un riff tero-

do
is-

I 
îrt 
o 

fa-........ . - . - 
bulon e, discuri de aur și p-auna, 
indi >sebi datorită ample] cam
panii publicitare dezlănțuite în 
presa americană de sponsorul 
foi mâții i, ca1 a de diseui i „Atlan
tic''.......................................................... 1

Lot la Lov“, 
următor, „i 

constituie punctul 
turnura al mareiui respect 
care' grupul îl dobândește iu 
toria bard and hcavy.

Cvartetul este catapultat 
top instantaneu și dobândește 
popularitate imensa, încasări

Aproape totul despre holde venerice (HI)
mai 18 ani, dor are <1 j.i rin i

• Toate 
cetățean; 
: acum

fluviu
P«

caiete pline cu verstu i, 
dedicate 
prietenul 
lucrează 
car; are 
ea șl el.

Dragă Tatiana ,cu o așa 
vastă operă literală — în greu
tate de ccl puțin 5 kg — eu iți 
prezic un viitor nu tocmai f> - 
cit MâncArimea scri.sului nu numai 
ta nu adu' e bani, dar te face 
sa-i pierzi și pe cei pe care-i ai. 
In privința prietenului, eu cred 
că ar trebui să-ți concentrezi pu
țin atenția Și asupra Iul. Altfel 

pomenești clî-țl vei pierde 
muza ț) următoarele kg dc ver
suri vor fi în primejdie .'â nu 
mal apară.

unui ingur <
ei. Mii mult; 
la un roman 
ca eroi principal]

de

„Negalivitatca" reacției Bordet- 
Wasserminn, in cazul luesului, 
nu inseurrrrfă „vindecare". Ofite 
tratament va fi cu orice preț d is 
pană Ia capăt. Cele mai grave 
erori sunt fereala și tratamentele 
fantezisto și incomplete. Din ne- 
ferl ire, decelarea șuniruhu tari! 
nu întotdeauna 
poate fi extrem 
in locuri foarte 
(pliuri, pe colul 
etc) Mai mult,
,e vindecă de la sine (în 5—0 
săptămâni).
mitul sifilis primar. Urmează • 
perioadă mută, cea mal p< ricu- 
loasă prin neglijența pe care o 
determina la cei ncmizați snu 
inconștienți. Mai ales că reacția

lesnicioasă. l’.l 
de mic, plasat 
greu vizibile 

uterin la femei, 
șancrul sifilitic

Acesta este așa-ntl-

4
Wasscriminn devine pozitiva abia 
după 3—1 sâptăm.'.ni de Ja apa
riția șam i ului. Din păi suc aceas
ta este perioada m care tratamen
tul este deosebit de eficace 
daci scurt. Dar 
nuâ drumul și

Primul semn 
la 3 luni, este

cam 
de le- 

piele,

și 
boala lși conti- 

sc generalizează, 
revelat, ir, 
apariția

zum! po mticoa >ă șl p« 
sub loinjă de pete roșiclice (ca 
floarea d piersic) nedureroasc și 
care nu produc mămariini Ast
fel de leziuni pot atinge orice or
gan intern. Aceasta este fnza 
sifilisului secundar. Din neferi
cire, mulți bolnav) nu e sesi- 
scazu de această erupție, lăsând 
Ja o parte faptul ca Ja ora ac
tuala există forme aberante de

siidis „dinimual”, toi pili sau 
decapitat de un tratament incom
plet care lac toarte dilicila 
nerea unui diagnostic, chiar ș 
de către medic. Mai 
apărea diverse tipuri 
care se pot confunda 
multe boii de piele, 
palme leziunile pol li 
pe mucoase Insă ele 
zivc și cxli cm de 
Nu trei uie uitat ca exista și 
sifilis cu evoluție mută, sifilisul 
latent, extrem dw perii ulos pen
tru că < ' te ignorat și deci c vo
iul aza nctr.it II.

Perioada secund.i'ă (nelr.it i’.» 
dmeazii 2—5 ani, după care ur
mează perioada terțiară, cu lo
calizarea leziunilor dcfimlixe și

pu
și 

încolo, pol 
de erupții 
cu foarte 

I’c tiilpi și 
scaumoase, 
sunt ero- 

cont a;;io.,Je.
un

distinctive (gome) pe 
organe (acria, piele, 
Aceste leziuni distructive 
ii e' < rsi ite CT l 
nevindecabila) atingere pe 
o provoacă sifilisul terțiar, 
neori și după zeci de am, 
aceea asupra sistemului nervos 
cenți al. La nivelul ma luvci spi
nării el produce tahesul, iar po 
creier 
grenA 
gl ul.l 
și în 
tratamentul poate fi instituit in 
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ANIVERSARI
CU OCA/.1A cununiei civile 

ce va avea loc sâmbuia 15 mai 
1993, uram multa fericire și „Casa 
de piatra", tinerilor lovănescu 
Florin -și Covali Rodica. Nașii, 
lovănescu Marcel și Carmen. (3163) 

TOT CEEA ce-ți pot ura as
tăzi, Bogdan Popescu, este feri
cire. „Nimic nu te-ar putea 
schimba decât puterea de a face 
din tine un sens". Mariana. (3179)

CU OCAZIA prinderii celui 
de-al 18-lea fir de trandafir in 
buchetul vieții dragă Raduly Si- 
rnona Janina, părinții, fratele 
Cristian și bunica iți doresc să
nătate și „La mulți ani !“. (3166) 

TATALU1 meu, Dionisie Nagy. 
acum la împlinirea vârstei de 
44 ani, toate cele bune și un sin
cer „La mulți ani !". Cu multă 
dragoste, Hajni. (3048)

TOATE garoafele din lume și 
mult soare în sufletul tău de aur 
pentru tine Dor de la cei mai 
buni prieteni. „La mulți ani!". 
(3188)

TOATA fericirea din lume, să
nătate, bani mulți și tot ce-ți 
dorești, cu cine dorești. Pentru 
Dânilă, cu afecțiune, HII. (3194)

VANZAR1
SOCIETATEA COMERCIALA 

„Alexandra CONsERVIMPEX" 
SRL Vulcan, vinde din stoc, la 
prețurile lunii aprilie, ciocolată 
imjiort de 25, 50, 75 grame, a- 
daos comercial 5 la sută (AC 3 
la suta, pentru cantități impor
tante). Stoc limitat. Telefon 
093/570414, ora 7,30—10. (3146)

VÂND două sobe. Petroșani (co
lonie), Anton Pann, 30, la etaj.

VÂND Trabant. Uricani, Aleea 
brazilor, bloc 82, ap. 6. (3172)

VÂND apartament 2 camere, 
Lupcni, Parângului. Telefon 
5-13480, după ora 16. (3112)

VÂND Oltcit, an fabricație 
1989 și motoi- Mercedes Diesel 
3000 cmc, an fabricație 1988. 
Telefon 543718, după ora 1G. (3129)

VÂND garsoniera zonă centra
lă, Petroșani, cumpăr apartament 
Petroșani. Telefon 543192. (3139)

VÂND făină albă de calitate.
Telefon 541681. (3178)

VÂND apartament 2 camere, 
confort I, Vulcan, B-dul Mihai 
Vitezul, bloc 96/111/35. Informa
ții, după ora 18. (3180)

VÂND casă, bucătărie, plus 2 
dormitoare, dependințe și gradi
nă, Vulcan. Relații, la Fabrica 
de Confecții — Petruți sau Mir- 
za. Telefon 570220, 570710. pana 
la 15,30. (3181)

VÂND vițel patru luni, vacă 
cu vițel, țuică de prune produsă 
In gospodărie proprie. Vulcan, 
Dealul Babii, 106. (3182)

VÂND apartament proprieta
te, semimODilat, parter, două 
camere , str. Aviatorilor, 11/4, 
Petroșani. (3183)

VÂND mașină înghețata și 
chioșc multifuncțional. Zona pia
ța Vulcan, informații Juni, ora 
17, in zona chio.?curj piața Vul
can. (3192)

VÂND video rccorder Funai, 
sigilat, telefon 541605, după ora 
13. (3186)

VÂND urgent garsonieră, con
fort I, Petroșani Nord, telelon 
5L201. (3197)

VÂND video rccorder Mitsu- 
bislii Ei2, Lupeni, Trandafirilor, 
12/82. (3198)

VÂND apartament 2 cameie, 
Petroșani. Republicii 101/10. Te
lefon 542956. (3199)

VÂND medicamentele Hlstodil
— tratdrea ulcerului, Kelazon
— tratarea reumatismului, Thy- 
reotom — tratarea glandei tiroi
de. Preț foarte avantajos. Telefon 
570j10. (3200)

OFERTE SERVK IU
ANGAJAM vânzătoare tânără, 

fără obligații, piața, rulotă. Te
lefon 512317. (3170)

PIERDERI
PIERDUT foi de parcurs 468921, 

469616, 47297 4 472996, 473467,
473468, 27127, 55898, 35386, 35393. 
iTiO. 10 11, 34125, 431353, 435357,

eliberate de SDE Petroșani. Se 
declară nule. (3191)

PIERDUT iapă cu mânză, păr 
roșu inchis, cu stea în frunte, 

înfierată „B1D“, Bălășin I. Dumitru 
(Vlaicu), sat Curpen, comuna

Stănești, județul Gorj. (3161)
PIERDUT certificat medical 

pe numele Pasăre Petru, eliberat 
de Secția Chirurgie, Spitalul mu
nicipal Petroșani, la 12 aprilie 
1993. 11 declar nul. (3175).

DECESE

SOȚIA Maria și copiii Ștcfi, Korcsi, Lori și Robi deplâng 
cu durere trecerea in eternitate a iubitului lor soț și tată 

BIRTOK IGNAȚIE (45 ani)
înmormântarea are loc sâmbătă, 15 mai, ora 14. Cortegiul 

funerar pleacă de la Biserica Evanghelică. (3181)

COLEGII din cadrul sectorului II, EM Livezeni, deplâng cu 
durere dispariția prematură și fulgerătoare a bunului coleg 

BIRTOK IGNAȚIE 
și transmit sincere condoleanțe familiei. (3185)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC trei ani de la trecerea în neființă a dragilor 
noștri părinți

CAȚA ILIE
Și

.CAȚA MARIA
Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească-n pace. 
Nu-i vom uita niciodată.
Copiii: Lenuța, Lică, Dorin, Camelia și nepoatele Alina și 

Ramona. (3177).

SOȚIA și cele patru fiice amintesc cu aceeași adâncă tristețe 
că se împlinesc 6 luni de când destinul crud l-a luat dintre noi, 
pe cel ce a fost și va rămâne un iubit și mult apreciat soț și tată

MATIAȘ PAUL (41 ani)
Lacrimi triste pentru tinel Cât ai trăit te-am iubit. Cât vom trăi 
te vom plânge! Să te odihnești in pace! (3187)

SE ÎMPLINESC 6 luni de când scumpul nostru coleg 
nc-a părăsit. «

CEURANU RÂUL
Regretăm că nu e cu noi la bucurii și necazuri.
Nu-1 vom uita. Colegii. (3202)

S.C. ANCO IMPEX S.R.L.
VINDE EN GROS

cu adaos comercial 0, prin depozitul din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 17

— banane
— portocale
— lămâi
rentru a deveni clienți permanenți, contactați ne la 

telefon 0956/11234 (sediul societății), sau la telefoanele 
0956/23555, 0956/21425 (Depozit Deva),.(3047)

s.i:. micomisi sn.
LIII'INI

Telefon 560137, după ora 16

VINDE DIN STOC

— CASE DE MARCAT OKA, import Germania,
□ posibilități <le operare electrică și manuală
■ dublu afișaj
■ sertar automat
■ preț: doar 130 000 lei
■ absolut noi (sigilate)
■ 6 luni garanție
— MAȘINI DE ÎNGHEȚATA SWEDEN l REEZEN 

second baud, recondiționate
■ 1 sau 3 sortimente
M garanție
'I ELI'A 1ZOARE, frigidere, mașini de cusut, secund 

baud, recondiționate, garanție.
Se asigură contracost transport la cumpărător. (3205)

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI'* apare sub egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/G2I/1991.

Cont virament: 3070G0201 — BCR Pe- 
Iro-ani.

Dinelor: MlRCEA BUJORESCU
Director executiv: ing. Alexandru 

BOGDAN

NOI“ S.A.

Publicitate
Societatea comercială

„Spicul” SA
ANUNȚA:

începând cu data de 16 mai 1993, va avea deschise 
toate magazinele proprii de desfacere a pâinii, în fiecare 
duminică între orele 7—11.

Societatea Comercială 
„BERGO” S.A. Tg - Jiu

VINDE

D BERE LA BUTOI ȘI STICLA

pentru firme particulare și de stat.

Preț rezonabil, calitate excepțională.

Relații suplimentare la telefon 0929/16785, între ore
le 8—16.

„SC CONSMW sr
Petroșani

cu sediul în strada M. Viteazul nr. 11,
organizează în data de 19 mai 1993, ora 10, licitație 

pentru 'închirierea în activitatea de construcții-montaj, în 
cadrul șantierelor din Valea Jiului și balastiera Baiești, 
a următoarelor categorii de autovehicule:

— autobasculante 16 tone;
— autobasculante 8,5 tone;
— autobasculante 6,5 tone;
— autodubc transport personal în convenție;
— automacarale 12,5 tone f.;
— automacarale 18 tone f.;
Relații suplimentare și depunerea documentației pen

tru licitație la Biroul Mecano-cnergetic, telefon 541541. 
(3141).

Societatea Comercială
/

„UMIROM” SA Petroșani
str. 1 Decembrie 1918, nr. 1,

ANGAJEAZA

direct sau prin transfer
— mecanic locomotivă;
— automacaragiu pentru macara TELEMAK 25 TE;
— electrician auto ;
— revizor tehnic auto.
Informații suplimentare la Biroul Personal, telefon

542820; 542821, interior 141.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolao Bălccscu nr. 2. 
Telefoane: 511GG2 (dircclor-redactor șef); 
545972 (director executiv-administrativ 
difuzare), 543164 (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolae Bălccscu nr, 2. Telefon SI13G5.

Malcrialclo necomandata și 
ncpublicalc nu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse in articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU]

Responsabil de număr 
Ion MUSTAȚA

Corectura

Emilia ACIIIRQ
Viorica FIRȚULESCU


