
COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚIE APARE ÎN VALEA JIULUI

Anul V, nr. 885
MIERCURI ,
26 MAI 1993

4 pagini — 30 lei

j Program de

) audiențe : 9—13

*

Intre vorbe și fapte
PE TEME ACUTE_

Prețui s. bilității
(ec va mai mult de două săptă

mâni mai sunt din actualul an 
de învățământ în care s-au petre
cut trei momente cu consecințe 
directe asupra a ceea ce se nu
mește valoare instructivă și edu
cativă a școlii.

Udai întâi a fost o stare de ne
liniștită așteptare a corpului pro
fesoral pentru o restabilire a 
demnității, verticalității școlii 
tare să nu maj fie nevoită a 
recurge la prea puțin onorantele 
solicitări la buzunarele părinți
lor. Practica nu este de dala re
cent i, demonstrând, încă o dată, 
dacă mai era cumva nevoie, că 
renunțam greu la mentalități 
programate insidios și insistent 
in minți și suflete. Din această 
nricină cadrele didactice trebuie 

« învingă multe dificultăți, cea 
.nai de luat în scamă fiind aceea 
că părinții se spală cpede pe 
mâini când e vorba de copiii lor 
școlari, motivând că doar școala 
este aceea care se cuvine să le 
toarne în mintea elevilor cunoș
tințe, deprinderi și obișnuințe de 
muncă. Și asta, deoarece mulți 
părinți sunt vârâți în afaceri. 
Șl s-a învățat iut< în acel 
Inconfundabil și original stil 
democratic că .școala este un fel 
de ■ râdiniț de tip vechi. Dar 
cm anul ș'oi.ir c p • sfârșite.

Noutăți in super showul „Miss Valea Jiului**

Membrii juriului
imp.i cum știți, vineri, 23 mai, începând cu ora 19, pe scena 

Casei de cultura din Petroșani va avea loc in cadrul unui spec
tacol le înaltă ținută, finăla concursurilor de frumusețe pe Valea 
Ji tlui l .nalâ dotată cu premii substanțiale.

L;i această oră suntem in măsura sâ vă prezentăm compu
ne riț i juriului. Din acest „for de decizie" fac parte domnii:

— Petre Braiț, vicepreședinte al Ligii Sindicatelor Miniere 
Vulva Jiului!

— Karol Schreter, membru de onoare în consiliul de adminis
trație al Casei de cultura Petroșani;

— Nicolae Zablâu, proferor de coregrafie;
— Vasile Repede, directorul Clubului studențesc;
— Ioan Vclica i
— Gecnge Negraru;
— Genu Tuțu i
— Adriana Bitu.
— Mircea Bujorescu, director al SC „Zori Noi";
Pe umeru acestora va cădea dificila sarcină de a o alege pe 

cea mai frumoasa dintre frumoasele Văii Jiului.
Tibcriu ViNȚAN <<

l*e teme rutiere

■ De la 1 la 21 mai, 15 
de șoferi au rămas fără car
tonașul roz

Băutură e buna. La chefuri, 
mese și boteze. Dar nu atunci 
cân i conduci o mușină. La a- 
ce ista concluzie au ajuns 34 de 
șoferi cărora le-au fost suspendate 
permisele de conducere tocmai 

pentru că, înainte de a se urca 
la volan, au căzui in pacat. Dm 
cele lâ de carnete ramase, in 
urma controalelor, la agenții de 
circulație, 34 au fost reținute 
pentru conducere sub influența 
alcoolului.

Și cum, ce face alcoolul când 
„lucrează" m capul celui aflat 
ia curma unui autovehicul. In 
roci un caz bine. Consecințele 
sunt, de cele mai multe ori, tra
gi: e. Exemplificăm prin prezen
tarea accidentului petrecut în 17 
mai pe Bulevardul Păcii din Lu
pani. Barabaș Viliam, șofer pe 
autobasculanta cu numărul 31 

oamenii de la catedră își fac 
griji cp privire ia igienizarea, re
pararea și întreținerea claselor, 
a unităților de învățământ. Par
tea din buget alocată învățămân
tului este atât cât este și chiar 
dacă ar fi bani este improbabil 
că se pot afla lucrători speciali
zați, corccți și cu tragere de 1- 
nimă pentru a face ce este de 
făcut.

Al doilea moment îl constituie 
olimpiadele școlare care au fost 
la ordinea zilei în școli vreme de 
două luni Ele au demonstrat că. 
deși o Lege a învățământului — 
scoasă pc tapet acum un an și 
mai bine, acum uitată pe unde
va prin vrafurile de proiecte le
gislative din Parlament — este 
amânată sine die, în .școli se 
muncește și că mulți elevi sunt 
dotați, chiar supradotați. Dn 
acest punct de vedere anul șco
lar probează că învățătorii și 
profesorii au muncit mai mult 
și mai productiv decât în multe 
alte segmente ale societății aflată 
in plin marș către democrație.

Al treilea moment al acestui 
an școlar l-au reprezentat cunos
cutele conflicte de munca la

Tibcriu Sp ’.T MUT
(Continuare în pag. a 3-a)

Volanul, mașina și noi
11D 3619, proprietate a SC „Trans- 
util" SA, s a angajat, ia un mo
ment dat, in schimbarea direc
ției dc mers. O asemenea mane
vra solicita, prealabil, o atenta 
asigurare. 4 iind băut, șoferul res
pectiv n-a lâcut-o temeinic. Din 
această cauza, a intrat in coli
ziune cu autoturismul 3 11D 69116, 
care staționa regulamentar. Coo 
Viorel, 34 de ani, șoferul Dacici, 
a fost acidcntat grav. * Șl PIE
TONII POT GREȘI. NU-1 ASA? 
1 uga este san.doară, dar când 
știi pe unde alergi. Cine o face 
ca Emilian Călugării din Uricani 
o poate păți rau. Dumnealui a 
traversat strada in lugă .și fina 
să se asigure. S-o Ii bazat pe fap
tul ca. pe la 5, Io dimnieața, tra
ficul lutur este mai redus. Nu 
prea a fost așa. Surprins de 
IM.S-ul cu nnrn.irul de înmatricu
lare 1ID 1072, condus de llamza 
Aurel, pietonul imprud nt s a 
ales cu ceea ce bănuiți. Doamne, 
ferește, putea fi mai râu * AVEA

Inflația tinde sâ scape de sub 
control. Prețurile au luat-o razna, 
de când cu eliminarea subvenți
ilor. Victoria obținută de sindi
cate în urma unor îndelungi tra
tative cu guvernul are un iz 
amar. Ce folos că au crescut sa
lariile, din moment ce incompa
rabil mai mult au crescut și con
tinuă să crească prețurile? Rea
litatea e că, deși salariile au 
devenit maț mari, puterea de 
cumpărare a scăzut. Cu bani mai 
niulți ca numerar, cumperi marfă 
mai puțină. Iar în coșul cheltu
ielilor zilnice au crescut la peste

WU/HfHlUUlUiir-'riiittui.'iNitiiiuuiltil.

Soldat Gheorglie Ghinea, 
vino la redacție!

I,a trecerea in rezervă, fiecare 
militar in termen — soldat sau 
grațiat — primește un livret. .Sun
tem siguri că soldatul (r) Ghinea 
Gheorglie, lăsat la vatră in 1S85, 
nu-1 mai are. l’entru ca l-a pier
dut. Din lericire. dumnealui a 
avut noroc. Nu mai trebuie să-l 
anunțe la Monitorul Oficial. Li
vretul sau a fost găsit și adus 
la redacție. Așa că-j ordonăm să 
vina repede și sa reintre in pose
sia lui. Nn de alta, dar nu se 
știe când va avea nevoie de el.

PERMIS DE CONDUCERE DOAR 
DE.. O ZI I Ca orice îndelet
nicire, și șol'critul se invața pe 
parcurs. Un conducător auto ex
perimentat ne .șanse mult mai 
muri de a ieși dintr-o situație 
caie se ivește pe timpul rulam 
cu autovehiculul. De obicei, ex- 
peiiența asta se dobândește dup«i 
ani și ani de condus. Un începă
tor mai are ghinionul de a călca 
pe bec mult mai repede. Așa s-a 
întâmplat, in 3 mai, cu Repuș 
Adrian. Aci sta se deplasa la vo
lanul autoturismului său, 4 AR 
4212, pe Bulevardul 1 Decembrie 
din Petroșani. In zona UM1ROM 
s-a angajat in depășirea unei 
mașini care executa un viraj la 
stânga. I i revenire, a pierdut 
controlul volanului și l-a acci
dent it grav pe Puntea Gheorghc, 
care mergea cu bicicleta, spre 
D..i unești. Cel aflat la volanul

Gheorghc OLTEAN li

(( onlinuare in pag. a 2-a) 

60 la sută cheltuielile p‘ntru a- 
limente. Guvernul a obținut Ia 
rândul lui o altă victorie — s-a 
menținut la putere. Dar cu pre
țul creșterii inflației. S-a mai 
făcut un pas înainte pe calea 
fără întoarcere a reformei. Din 
nefericire, rezultatele scontate nu 
se văd încă în economie. Este 
adevărat că în ultimele două lunj 
s-a înregistrat o oarecare învio
rare în unele sectoare ale econo
miei. In agricultură se anunță 
un an bun. Șomajul care a de
pășit cifra de 1.2 milioane de

umni>ni :••• .wstruiMututtt. 

Scrisori <lc la cititori

Dacia ~ o zonă ce s^mte iiesa mâ nii «
de gospodar

bn om d<‘ bine — chiar așa semnează — ne-a trimis la ledao- 
ție o scrisoare in care enumera patru aspecte „extrem de urâte 

.și nesanaloase" din zona Dacia, Petroșani. întocmai ca și anul 
trecut — menționează dumnealui — această stare de lucruri a 
ramas neschimbata. Deci, in piața agroalimentară este veșnic mi
zerie. Strada din fala cinematografului Unir.a este, de asemenea, 
plină de gunoaie. Ușa.din spatele aceluiași cinematograf este blo
cată, bineînțeles, tot cu gunoaie. Mai mult decât atat, există ce
tățeni care arunca resturile menajere lângă containere, chiar dacă 
ele sunt goale. Intr-adevar, aceste aspecte se confirmă. Există 
lotuși speranța remedierii unora dintre ele. In piața mare a Petro 
șaniului, autoritățile locale au hotarul să stopeze vânzarea pro
duselor industriale la tarabă. Acest gen de activitate comercială 
se va transfera intr-un loc Special amenajat. Probabil ca și zona 
Dacia va li astfel asanata. Nu este insa singura condiție, f iindcă 
omul, cât trăiește, trebuie sa spere in ceva, așa și „omul de bine“ 
se gândește ca noul primar al orașului va fi un bun gospodar. 
Asllcl incât, „inir-un oraș atât de mare" ca Petroșaniul „să nil 
mai avem asemanca aspecte". Dorim omului de bine să aibă noroo 
in realizarea acestui deziderat. (P.N.)

I ii . cadou” penii u copii
I oala lumea .știe ca, din pâc.tte, in Vulcan există foarte pu

ține instalații de joaca penii u copii. Partea proastă este că șl 
acolo unde exista anumiți „oameni de bine" nu (mai) incap de 
ele. Este și cazul celor din lata blocului D6 din Vulcan.

Zilele trecute am asistat atei la o fază deosebit de sugestivă 
in arest sen* Deranjați de zgomotul — este adevărat cicâlitop — 
iscat de această instalație, câțiva locatari „de vaza" ai amintitului 
bloc au găsit i ipid o soluție le a ini.dura poluarea fonică. Anume 
aceea de a da foc instalației de joacă. Astfel că acum, copiii din 
Dti nu mai beneficiază aici macar de acest mic hai să-i spunem 
cadou de ziua copilului. ș>i când le gândești cât de simplu s-ar 
fi putut rezolva totul cu puțină vaselina.

Tibcriu X JN J AN

persoane, a marcat un prim re
gres. După cum se apreciază in 
cifrele oficiale, in perioada care 
a trecut din luna mai numărul 
șomerilor s-a redus cu 21 207 
oameni.

In pofida acestor rezultate no 
tabile. problemele mari, de fond, 
ale economiei aflate în tranziție, 
continuă să rămână nesoluționate. 
Blocajul financiar persistă. So
cietățile comerciale cu capital 
majoritar de stat ,i regiile auto
nome .și-au sporit considerabil 
cheltuielile cu. salariile, fără a 
avea acoperirea necesară în rea
lizări Agenții economici cu ca
pital privat au sporit, numeric.

Viorel STRAUȚ
(ConiiDUare in pag. a 2_a)

IMPORTANT
întrucât manopera tipo- • 

grafică s-a scumpit cu 50 la 
sută, începând dc astăzi, pre
țul ziarului nostru este de 30 
dc lei. Abonamentele Înche
iate până la 1 iunie, rămân 
neschimbat

lscroni — un Ioc în care, totuși, 
trăiesc oameni...

Foto : Șt. CIMPOI
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Așa cum era de așteptat Procesul verbal al
Procesul APGA-6JVEIN este 

tmut în frâu
■ Asociația amenință cu înaintarea cazului către

organismele internaționale de
Mulți din cei care și-au pus 

speranța în APCA trec pe la 
redacție și întrebă ce și cum 
mai e. Răspunsul pc care îl dau 
în asemenea cazuri este funcție 
de ce primesc de la președintele 
ci, dl. Chițcscu Ștefan. Ultima 
sa scrisoare nu aduce însă nici o 
rază de nădejde. Cea expediată 
redacției in 15 mai a.c., are ca 
titlu nln numele legii se încalcă 
legea" și se referă la sentința 
Judecătoriei sectorului 1 dată la 
13 mai. Profund nedreaptă din 
punctul de vedere al Asociației, 
judecătoria hotărând „anularea 
acțiunii în condițiile art. 133 cod 
procedură civilă cu motivarea că 
este infamă". In acest caz, APCA 
sc întreabă, pe bună dreptate, 
dacă „Tribunalul Municipiului 
București ar putea fi acuzat că 
a soluționat acțiuni infame??? 
Piesele din dosar înlătură DE 
PLANO această uluitoare soluție. 
Membrii Asociației se întreabă 
dacă în speță este vorba de o 
simplă incompetenții sau de in
gerințe făcute cu scopul tergi
versării soluționării spre a se 
atinge rezultatul urmărit, de

Monica a venit 
icasil

Vă semnalam intr-unui din 
numerele trecute ale ziarului 
nostru că a dispărut de acasă, in 
urmă cu două săptămâni, minora 
Monica Stcfănucă.

Iată că — am fost anunțați — 
zilcie trecut'’, Mon.ca a revenit 
acasi dintr-un „voiaj" pe care 
l-a întreprins incognito la Mo! 
dova, m L'ândindu la cm >țiilc 
pe i ne le-a mat părinților. 
(T.V )

Vohnul...
iLrm.irv din pag I)

iiiitot'jri mului intrase in p<>-.-sia 
permisului rl )ftr cu o zi inainte. 
In 1 mai. * RESPECTAREA IN
DICATOAREI. OR DE CIRCULA
ȚIE! Înainte de intrarea in piața 

Victoriei din Petroșani se lucrează 
in’ ns la racordul c'a șo caua dc 
centura. Pi ntru prevenirea situa
țiilor n< dorite, aici au fost insta
late indicatoare de circulație care* 
impun i l-durerea vitezei de de
plasare l.i 30 km pe oră. Respcc- 
tați-le semnificația! In mai toate 
orașele Văii Jiului se reface as
faltul șoselei. In aceste locuri 
circulația c,te reglementată prin 
panouri care indică prioritatea. 
Poliția ruti'-ră solicită partici- 
panților la trafic să dea dovadă 
<b‘ maximum dc atenție când le 
întâlnesc. Nu dc alta, dar paza 
Luna trece primejdia rea.

Crețul stabilității
(l i marc din pag. 1)

Dar mare i lor majoritate î.și au 
c..intonat< afacerile în domeniul 
comerțului. Numărul celor ce
produc este mic. Privatizarea fără 
fie care ni poate fi vorba de
râvnita economie dc piață înain
te 'ză în ritm dc melc, în dome
niul ccl mai important — acela 
al producției. Or, atâta timp cât 
nu va awa ]oc o creștere a pro
ducției in economia românească, 
pioblcmelc de fond nu vor fi 
i zolvatc. Inflația va maj crește. 

Dar sc va și agrava, ca urmare 
a deprecierii monedei naționale 
in raport cu valuta forte. Saltul 
l icut dc Ja GI9 la 635 lei în 
Si liimbul unui dolar american, 
(lupii o scurtă perioadă de sta
bilitate, arc o semnificație clară. 
Este un efect direct al noilor

resort
retragere a banilor depuși de că
tre depunătorii de autoturisme, 
și astfel obligațiile Statului se 
reduc".

Cu alte cuvinte APCA nu și-a 
dărâmat baricada. Știi in conti
nuare pe metereze. Ceea ce va 
face este atacarea hotărârii. In 
termenul de 15 zile, cât spune 
legea. „Gravitatea încălcării legii 
ne determină să sesizăm pe dl. 
Ministru al Justiției cu solicita
rea ca, în conformitate cu pre
vederile Legii nr. 92/1992, să dis
pună de urgență cercetarea do
sarului sentinței sectorului 1, 

solicitând Consiliului Superior al 
Magistraturii luarea măsurilor ce 
sc impun. In situația în care Jus
tiția Română nu înțelege să a- 
plice corect legea, perseverând 
în crearea condițiilor de preju
diciere a cumpărătorilor de auto
turisme, Asociațiile sc văd ne
voite ca, în cadrul legii, să se 
adreseze și ORGANISMELOR 
INTERNAȚIONALE de resort", 
se spune în încheierea scrisorii 
primite de la APCA.

Gfieorghc OLTEANU

E vremea banchetelor de ab
solvire. Tinerii mai știu .u se și 
distreze.

l oto : St, CIMPOI

Concurs la „Cina”
Di și s-a mai scris dc-pre dis

coteca „Cina" vă putem spune, 
dragi prieteni că una e să citești 
și alta c să vezi cu proprii-ți 
ochi minunățiile pe care aceasta 
le oferă tinerilor din Lup< ni și 
nu numai.

L..1 finele săptămânii trecute 
am fost și noi prezenți la această 
„tânără" discotecă, onorând invi
tația domnului Teo Tofan, patro
nul firmei și va mărturisim că nu 
am regretat La .sugestia domnu

scumpiri, dar in același timp o 
sursa de creștere a inflației. Când 
și unde se va opri inflația? E 
greu dc prevăzut. Singura certi
tudine o constituie scăderea pu
terii dc cumpărare a populației 
majoritare, sărăcirea în creștere.

Pe act st fond economic îngri
jorător a apărut și capătă pro
porții din ce in ce maj mari 
.scandalul corupției. Un nou mo
tiv care poate să ducă la căde
rea guvernului. Scăpat din clinei 
in încleștarea cu sindicatele, cu 
prețul creșterii inflației și al 
devalorizării Icului, Guvernul are 
noi motive dc îngrijorare. Dar 
dc data aceasta, în cazul în care 
va fi confirmată vinovăția „unor 
înalte oficialități" implicate deja 
în scandalul corupției, prețul plă
tit dc guvern pont” fj cu mult 
mai marc.

„patriotului naționale”
Omul despre care scriu e tare cult. Cea mai bună dovadă 

e aceea că poartă ochelari. Mustața-i este rară și nu o ține sub 
nas pentru că i-ar sta bine, ci pentru că are voie — așa după 
cum a aflat din Regulamentul de ordine interioară. Deși susține 
mereu că nu fumează și nu bea, e un om normal. Bea de stinge, 
ca toți patrioții. Și nu din Milcov sau din Prut, ci din damigeana 
cu zaibăr, proprietate personală.

Singurul lui viciu este întocmirea proceselor verbale. Încheie 
procese verbale peste tot: în timp ce se află singur în toaletă, cu 
lanțul deasupra capului, aidoma săbiei lui Damocles, în lift, - sub 
duș — n-are nici o importanță locul. Proces să iasă I

Hârtiile scrise le păstrează cu grijă. E un colecționar ca mulți 
alții, atâta tot. Până astăzi are câteva kg de astfel de procese 
verbale. Dc la ședințe, mai ales. Ș; de dinainte și de după ’89. 
Toate sunt frumos legate în dosare. Pe fiecare copertă, după ce 
a stins lumina din cameră, a scris tremurat, cu pastă roșie: 
„STRICT SECRET".

Acolo, în procesul verbal, firea lui timidă, de colecționar se 
transformă ca prin minune. Acolo e aidoma zeilor, tună, fulgeră 
și trăznește din orice nimic. El răsucește stiloul pe hârtie precum 
cuțitul în rană. In procesul verbal se reflectă firea lui adevărată, 
marele lui caracter. Căci el se crede un mare om, aproape un 
gigant. Acest Gulliver merge pe stradă Cu mare atenție, temân- 
du-se să nu calce în picioare vreun pigmeu național-extremist.

Cu toate acestea, nimeni nu-1 observă. Nimeni nu bănuiește 
cine este el, omul de la etajul doi și nimănui nu i-a fost dat să 
vadă colosul din el. In Lupeni, marele patriot a fost descoperit 
de o femeie de serviciu în timp ce trăgea cu urechea la ușa în 
spatele căreia se desfășura ședința unui partid politic din opoziție. 
In zadar i-a explicat Marele Om că nu face nimic altceva decât 
să prevină o acțiune destabilizatoare, national-cxtremistă. Muierea 
n-a priceput ce înseamnă cuvintele acestea și l-a croit cu mătu
roiul peste bască. Ah, biata femeie!

La frizer. în timp ce acesta îl trage de păr, el îl trage dc limbă. 
11 întreabă ba una, ba alta. Ce părere are despre importanța cul
tivării guliilor și dacă acestea pot salva economia românească, 
despre Ionică și Rodicuța, despre aselenizarea americanilor. 
Nici o părere nu este dc neconsemnat. Răstimp, pe sub cear
șaf, Colosul scrie de zor procesul verbal. Deși acest gunoi, se rade 
zilnic, tot mai rămâne câte ceva. Câte cineva.

Văii LOCO’i A

lui Tofan redactorii „Paginii Ti
nerilor" in colaborare cu D.F-ul 
discotecii „Cina" au organizat un 
concurs de dans surpriză. După 
un maraton de probe deosebit de 
gustat de cei prezenți „cea mai 
tare" pereche s-a dovedit cea 
compusă din Delia Cojocarii și 
Gabricl Marțincu. Delia și-a câș
tigat pc lângă premiul oferit dc 
sponsorul nostru și dreptul dc a 
participii la concursul de fru
musețe „Miss Valea Jiului".

Miss Narcisa
Nu știu cum arată Raiul, dar musaj să semene un pic cu Raiul 

bărbaților dc pc Pământ: scena Palatului Cultural din Lupeni, așa 
cum arăta ca sâmbătă scara, la concursul „Miss Narcisa". Nouă 
fete, intrate în concurs după o selecție la care au participat 29, 
s-au întrecut în frumusețe. T'izică și nu numai.

Emoțiile frumoaselor în fața juriului au (ost infinit mai miei 
decât cele ale juriului în fața lor. Locul trei a fost ocupat de 
Delia Enculc.scu. Mirona Constantin s-a clasat pe locul al doilea, 
l'criciia câștigătoare a titlului „Miss Narcisa" este Dana Șandru, 
elevă la Liceul teoretic din Lupeni. E născută în 23 iunie 1976 
Arc 1,7-J m .și 53 kg.

Sp’onsorii concursului au fost; Sindicalul liber dc la EM I.ti- 
peni, GOMEXIM R., TIMPEX SRL, SC NOVA. Premiile acorda'c 
au fost in valoare de 85 000 lei. Felicitări participantelor dc la 
acest concurs precum și organizatorilor, în special doamnej dana, 
dirceloarca Clubului sindicatelor.

\ aii LOCO f A

La Lupeni

Concursuri 
pentru copii

In organizarea Clubului -in
dicatelor Lupeni, în data de 29 
mai va avea loc un concurs Tip- 
top, mini-top. Preselecția se va 
desfășura joi, 27 mai de la ora 
16. Pot participa copii între 3—7 
ani. Probele sunt cele obișnuite 
in cazul acestui gen dc concur
suri. Marți, 1 iunie, dc Ziua In
ternațională a copilului, aceeași 
instituție organizează concurs dc 
desene pc asfalt, concurs de bi
ciclete .și carnaval. Premiile vor 
fi sponsorizate de EAI Lupeni și 
firma „COMEXIM R“.

P. MCULESCU

Trebuie să vi mai semnalăm tot
odată, prezența în mijlocul nos
tru a cunoscutului și apreciatului 
disc-jockcy Genu Tuțu, care a- 
vea să remarce că „prin ambiantă, 
stil și calitate, discoteca „Cina" 
se dovedește a fi una din cele 
mai bune din Vale". Și noi nu 
avem motive dc a-1 contrazice...

Corina CHIRI AC
Tibcriu VINȚAN

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Mai aveți de pus la punct 
foarte multe detalii. .

RAC — OAIE
Fără îndoială, azi vă puteți 

considera un om sănătos... tun.

LEU — MAIMUȚA
Răutatea nu are ce căuta în 

iubire.

FECIOARA — COCOȘUL
Atenție mare la cheltuieli!

BALANȚA — CÂINELE
Nu întotdeauna scopul scuză 

mijloacele.

SCORPION — MISTREȚ
Este inutil să încercați să pă

reți mai bogat(ă) decât sunteți,

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

E bine să nu interveniți în 
discuții profesionale decât dacă 
sunteți solicitat(ă).

CAPRICORN — BOU

Nu uitați, că în dragoste, cine 
oferă fotografia, promite origi
nalul!

VĂRSĂTOR — TIGRU
Colaborarea nu vă este comodă 

in această dimineață.

PEȘTI — IEPURE
Întotdeauna e dificil să fi pe 

placul tuturor. Pentru dv., mai 
ales azi.

BERBEC — DRAGON
Nu aveți motive de susceptibi

litate!

TAUR — ȘARPE
Oare dv. nu meritați nici un 

reproș?

HOROSCOP

PROGRAMUL
TV.

MIERCURI. 26 mai 1993

7,00 TVM. Tclcmatinal
10,00 TVR iași.
10.50 Challenge Day.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
11.50 Challenge Day
12.30 La Sept.
13,00 Challenge day.
13.35 Desene animate
11,00 Actualități
14,10 Challenge Day.
14,20 Ora de muzică.
15,00 Challenge day.
15,15 Didactica. Bacalaureat '93.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Challenge day.
16,25 Reflector.
16,55 Actualități.
17,00 Documentar artistic.
17.30 Challenge day.
18,00 Festival-concurs.
19,00 Challenge day.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Azi in prim plan. t
21,10; Fotbal; Finala Cupei Cam

pionilor Europeni
23,05 Actualități.
23,20 Challenge day.
23.30 S'mpozion. j
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Policlinică particulară la Petroșani

„Polimed” și-a deschis porțile SPORT-SPORT-SPORT
Luni scara a fost inaugurată 

noua policlinică cu plată din o- 
rașul Petroșani. Situată la par
terul blocului din strada Inde
pendenței nr. 2, în cartierul „Ae
roport", deci în inima unui car
tier în care populația este preg
nant marcată de elementul mun
citoresc, policlinica oferă condiții 
foarte bune pentru asistență me
dicală. Spre deosebire de policli
nicile cu plată care existau în 
anii anteriori, această policlinică 
funcționează exclusiv în regim 
privat. Ea poartă firma de „PO- 
LIMED". Ne-am interesat pentru 
dumneavoastră și am aflat că 
specialitățile în care se efectuează 
consultațiile sunt: stomatologie 
(dr. Peicuți și Tunăscscu), două 
cabinete de pediatrie (dr. Ovede- 
nie și Mașek), interne (dr. Tur- 
cu și Ovedenie), ginecologie și 
dcrmato-vencricc (dr. Bogdan, 
Popescu și Cupșan), un ORL — 
Oftalmologie (dr. Marian și Mo- 
rariu).

Aceasta pentru moment. Pro
gramul policlinicii este intre orele 
8—12 și 16—20, cu precizarea că 
cl diferă de la cobinet la cabinet. 
De aceea este cel mai bine să 
aflați programul fiecărui cabinet 
fie de la fișierul policlinicii, fie 
dând un telefon la numărul 
541927. Dotarea materială a po
liclinicii s-a făcut prin închirie

Carnaval,
Va fi 1 iunie. Cum copiii din 

Petroșani sunt printre cei mai 
fideli spectatori ai Teatrului dra
matic „I.D. Sârbu", actorii aces
tei prestigioase instituții de artă 
dramatică s-au gândit să le aducă 
o bucurie. De aceea, cu prilejul 
zilei de 1 iunie, cei mici sunt 
invitați la CARNAVAl Și-au 
anunțat prezenta in mijlocul co
piilor personajele pieselor pen- 
tin copii jucate de Teatru in ul
timii zece ani. De asemenea, în
trucât intre organizatori se află 
.și Fundația culturală „l.D. Sârbu" 
din Petro- ni, vor fi prezenți în 
mijlocul copiilor și dansatorii 

cui re evoluează in spectacolul 
„Excelsior". Carn.i' aiul va avea 
loc după amiaza, intre orele 17 
și 20, in ziua de 1 iunie. El se 
va desfâtișra in aer liber in zona 
cuprinsă de aleile parculuj Tea
trului și intrarea in instituție. 
Dans, muzică, măști, premii sur- 
pr.ză pentru cel mai... cea mai...
O altă secvență a carnavalului 

va avea loc în sala de spectacol.

Între vorbe și fapte
(Urmare din pag. |)

; ca- 
apoi 
atât 

Adică

nivel național, apoi grevei 
rlrclor didactice care mai 
au tras linie și au adunat: 
am dat, atât am primit, 
mai mult au dat iar promisiunile 
s-au tot comprimat, lata de unde 
provine sentimentul general de 
insatisfacție și neîncredere in sin
dicatele din învățământ.

Totuși anul școlar se încheie 
într-o notă de derută, de apatie 
a tinerilor, licorni și studenți. 
Dacă în învățământul preuniver- 
sitar este mai multă ordine și 
disciplină, atât de specifice școlii, 
în cel universitar tinerii, neîn- 

rea mobilierului necesar de la 
Spitalul din Petroșani. De fapt, 
este vorb*a de acele obiecte de 
inventar care existau în clădire 
(în imobil a funcționat anterior 
anului 1989 tot o policlinică). 
Căt privește tarifele — argument 
deosebit de important pentru cei 
care doresc să apeleze la servi
ciile medicilor din policlinică — 
ele sunt diferențiate de la cabi
net la cabinet, de la specialitate, 
la specialitate. Iată un singur 
exemplu: la cabinetul de pedia
trie o consultație costă 1 200 lei, 
un tratament injectabil 200, un 
tratament perfuzabil — 500 de 
lei, o cunsultație la domiciliul 
bolnavului — 1500 lei.

Așadar, un nou pas în direcția 
privatizării și, implicit. îmbună
tățirii asistenței medicale în 

Valea Jiului a fost făcut. La mo
mentul inaugural au fost pre- 
zenți atât medicii care își vor 
desășura activitatea în cadrul 
„POLIMED“ cât și un număr 
important de cetățeni. Cum toată 
lumea a avut numai cuvinte de 
laudă, nu ne rămâne decât să 
spunem și noi, așa cum au rostit 
atât gazdele cât și invitații: 
„Doamne ajută-nc să putem face 
bine oamenilor!1* Doamne ajută!

Ilorațiu ALEXANDRESCU

carnaval
Sponsorii sunt, până acum, puțini. 
Sunt așteptați in continuare și 
alb sponsori. Societăților comer
ciale care doresc să sponsorizeze 
carnavalul — in fond o fac pen
tru copiii noștri, li se asigură 
spații adecvate în ziua carnava
lului pentru a-și organiza în 
foaier standuri de desfacere a 
produselor specifice vârstei par- 
ticipanților la carnaval.

Cum știrea va interesa în mod 
sigur pe copii ca și pe cei care, 
in școli și grădinițe, doresc să 
facă din acest 1 iunie o sărbătoare 
deosebită, odată cu invitația de 
a participa la carnaval, pe care 
]<’-<> adresează domnul Dumitru 
Vel- a, directorul Teatrului, in

vitație pe care o reluăm in acest 
articol, le adresăm și noi sugestia 
de a venj fiecare copil îmbrăcat 
cât mai frumos, in costum de 
c nnaval, cu sau fără mască. Ori
cum. ne vom bucura și noi, cei 
mari, pe lângă copii) noștri.

Ilorațiu ALEX ANDRESf I)

crezatori intr-un viitor pe care 
nu-1 întrezăresc, manifesta puțin 
interes pentru studiu, deși la 
mijloc de iunie începe sesiunea 
de examene. Elevii, și ei, sunt 
mulți in pragul absolvirii gimna
ziului (clasa a VJII-a) ori a baca
laureatului care va începe din 21 
iunie.

Așadar, anul școlar se afl’i pe 
ultimii metri și poate că până 
la toamnă se vor mai limpezi 
multe aspecte din ceea ce se nu
mește domeniu strategic cum se 
recunoaște in vorbe că este în
vățământul. Cum, cine și cu ce 
se vor repara școlile ce trebuie 
reparate, este mai dificil de ghi
cit.

Fotbal, Divizia B
Kecital Krautil

MINERUL LUPENl — ELEC
TRONISTUL CURTEA DE AR
GEȘ 7—0 (2—0). A fost jocul lui 
Krautil, acest talent al Văii Jiu
lui, care Și-a servit coechipierii 
și a punctat spectaculos, însci- 
ind nu mai puțin de patru goluri, 
unul mai frumos decât celălalt. 
Oaspeții, o fostă echipă de „mi
litari" în teren, au maț rămas 
doar cu civilii, neputând face 
față unui atac furibund, care a 
explodat pur și simplu în fața 
celor circa 1000 de spectatori.

Scorul a fost deschis de Varga, 
min. 25, după mai multe atacuri 
colective, iar Krautil a semnat 
golul doi, min. 38, încheind con
turile primei reprize.

După pauză avea să înceapă

Liderul, în formă
GAZ METAN MEDIAȘ — MI

NERUL URICANI 3—1 (2—0). 
Ocupanta primului loc al clasa
mentului diviziei B, a confirmat 
și în acest meci că 
este echipa cca mai 
îndreptățită să bată la porțile 
promovării. După un joc frumos, 
cu faze electrizante aplaudate de 
cei aproape 3000 de spectatori, 
gazdele au câștigat pe merit în 
fața unui partener, devenit re
velația serici. După două ratări, 
câte una la fiecare poartă, elevii 
lui Titi Frățilă deschid scorul. 
Puștai înscrie in min. 25, finali
zând nn atac prelungit purtat pe 
partea dreaptă.

La numai două minute ex-divi-

RUGBY

Finala se joaca sâmbătă
Programată inițial pentru dJtu 

dc 22 mai, forul de specialitate 
a liounat ca linala Clipei Româ
niei la rugby dintre echipele 
Steaua București și Știința Pe
troșani să se dispute sâmbătă, 
29 mai, in deschiderea partidei 
Internaționale dintre selecționa

tele României și Spaniei.
Studenții fac ultimele pregătiri 

pentru o evoluție la înălțime și 
sunt dornici dc a aduce din nou 
cupa în vitrina clubului lor.

Dacă Bucurcștiul c departe, a- 
proapc trebuie să fie însă dc 
echipă toți cei caic pot contribui 

DIVIZIA C

REZ.IU.1A IE IEHNICE: Minerul Aninoasa — 
Parângul Lonea 2—1; Minerul Bărbateni — Mi
nerul Vulcan 2—3; Constructorul Hunedoara — 
Metaloplastica Orăștic 1—0; Aurul Brad — Mi
nerul Ghelari 2—1; Minerul Tclitic — Ilaber 
Hațeg 2—1; CFR Simcria — Metalul Criscior 
3—1; Victoria Călan — Minorul Certei 2—0; 
Mureșul Deva — Favlor Orăștic 7—0.

CLASAMENT

') Echipa penalizata cu | punct'-.

1
2.
3.
4.

Parângul Lonea 
Minerul Vulcan 
Constructorul Hune 1 
Mureșul Deva

30
30
30
30

23
22
17
14

3
4
4
5

4
4
9

11

93- 28
81- 33
80 53
56- 10

19
48
38
33

5. Minei ul Aninoasa 30 16 0 14 69- 51 32
6. Ilaber Hațeg 30 14 4 12 47- 52 32
7. CFR Simcria 30 II 1 15 60- 45 29
8 Victoria ( filau 30 13 3 14 58- 16 29
9. Aurul Brad 30 12 5 13 47- 47 29

10. Minerul Certei 30 10 G ’k 65- 59 26
II. Metalul Criscior 30 12 2 16 53- 65 26
12. Minerul 1! rbăt< ni 30 12 2 16 47 76 26
13 Minei ul Ghelari 30 9 6 1.3 49- 53 21
14. Mctaloplastii a 30 10 3 17 60- 61 23
13 Minerul Tt-liui ’) 30 9 4 17 37- 80 13
16 1 ivioj- Oiiiștic 311 6 2 22 •’O 12!) lf

recitalul Krautil. Cu un Dosan 
și Varga mereu pe fază, Minerul 
schimbă tabela de marcaj în min. 
50, autor Varga, iar Dosan își 
pune amprenta pe golul patru, 
după numai 8 minute.

Ca la comandă, Krautil preia 
sarcina de a înscrie pe propria-i 
răspundere și mai trimite de trei 
ori portarul dincolo de linia 
porții, pentru a repune apoi min
gea la mijlocul terenului. A fost 
5—0, min. 65, 6—0, min. 74, gol 
din lovitură de pedeapsă și 7—0, 
min. 82, în aplauzele unui public 
care n-a regretat spectacolul 'și 
mai ales scorul.

Bun arbitrajul centralului Pop 
Florin (Cluj), fostul fotbalist al 
Universității.

zionarul A Cenan (cel mai vârst
nic jucător al seriei, dar cu o 
bogată experiență), ridică scorul 
la 2—0, șut din interiorul careu
lui, rezultat ce încheie conturile 
primei reprize.

Oaspeții au avut o bară prin 
Ștci'anache și o șansă de a înscrie 
prin Dulcu. După pauză jocul s-a 
echilibrat. Minerii au ieșit la 
atac, dar tot gazdele sunt cele 
care înscriu prin Popescu, min. 
58. Marinescu reduce din handi
cap, min. 83, în urma unui con
traatac clasic, demonstrând tri
bunelor că elevii lui Maria și 
Marian știu foarte bine să și... 
înscrie.

la instalarea unui climat dc în
credere, materializat prin spon
sorizarea formației de cât 
mai mulți agenți economici. 
Sportul in general și rugby-ul în 
special sunt indisolubil legate dc 
afinitățile suporterilor și de bu
nele intenții ale celor care îl 
înconjoară.

Succes, Știința! „Zori Noi" este 
alături de toți rugby-știi care vor 
purta pe umeri greutatea acestn. 
trofeu, simbol al îndrăznelii, cu
rajului și inteligenței sportive!

Cu trei jun.ori
CSM CARANSEBEȘ — A.S. 

PAROȘENI 3—0 (2—0). Partida 
s-a înscris în acea sferă unde 
focul retrogradării tinde să in
cendieze .și zestrea de puncte a 
gazdelor. Ele au tratat jocul drept 
colac de sajvare, luptând din răs
puteri timp de 90 de minute, do
rind și obținând victoria pe me
rit, în față echipej lui Gogu 
Tonca, care s-a deplasat cu trei 
juniori în unsprezecele de bază, 
Mitrofan, Ceuță și Vesa. ultimul 
debutant.

CSM-ul a deschis scorul în 
min. 12 prin Decuseară și l-a 
majorat in urma transformării 

de către Laz.arovici a unej lovi
turi de pedeapsă, acordată de 
central in min. 44.

In min. 18, însă, la 1—0 pen
tru gazde, Gavriluț a trimis ba
lonul în bară, ratând egalarea.

După pauză, tot gazdele an în
scris, gol realizat de Vece. nun. 
71, stabilind astfel și scorul fi
nal. Oaspeții au ratat prin Nei- 
conl, min. 67, când a driblat și 
portarul, dar și prin Stanciu și 
Gavriluț, ultimul a trimis de la 
8 metri, mingea peste poartă.

Meciul s-a bucurat de un bun 
arbitraj și a fost urmărit dc un 
numeros public Gazdele au ple
cat la cabine cu două cartonașe 
galbene, fiindu-le foarte greu fără 
cei doi jucător; sancționați pen
tru partidele următoare.

Parîngul Lonea, 
cam* pi. Odn<i 
județCcinri

In urma disputam ultimei eta
pe de campionat, dumin.cu, 25 
mai, eempa minerilor din Lonea, 
președinte dl. ing. llie Bâlanesc, 
antrenori Costcl Căluți și Cornel 
Salagean, a devenit campioană 

județeană la fotbal, ediția 1992— 
1993.’

Felicitări învingătorilor, feli
citări Învinșilor.

Reprezentanta județului Hune
doara va întâlni in meciuri tur- 
retur, pentru promovare in divi
zia B, pe ocupanta locului 1 din 
județul Caraș-.Scverin, echipa Mi
nerul Moldova Noua. Primul joc 
are loc în ziua de 6 iunie, iar al 
doilea la numai o săptămână, 
în data de 13 iunie.

Vom reveni cu amănunte.

Rubrică realizată dc

Dorel NEAMȚU

»7Z///ZZZZZZ/Z/ZZ/////Z//Z/ZZZ/ZZZ/ZZZZZZ/Z//////ZZZZ/ZZZZZ////ZZZZ/Z/ZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZ/ZZZ

După 10 ani
Sâmbătă, 29 mai 1993, absolvenții Liceului Vulcan, promoția 

1982—1983, clasa a XH-a (?, :e vor înlalnt la cabana SG Brazi, 
patron Ghcorghe Drob, fost elev, pentru a sărbători într-un cadru 
natural și de plăcută aducere aminte, a anilor de liceu, despărțirea 
de băncile școlii cu 10 ani în urmă.

Diriginți, profesori, elevi vor fi iarăși .daturi m sala de < las i. 
unde catalogul vremii va fi din nou răsfoit. Dc acum notele 
vor transforma în cântec, iar pe tabla neagra i „nenorocirii" 
v.i desena chipul fericirii.

Absolvenții sunt așteptați dc dl. Dan IMit.ui și Ion Jlcrdiu-, 
organizatorii piincipali ai acestei întâlniri (DN )

FOTBAL FEMININ

REZULTATE TEHNICE: Universitatea Pe
troșani — Fcmina Sf. Ghcorghe 3—1; Ardeleana 
Alba Julia — Flamura Satu Mare 2—0; Colorom 
Codlca — îndes Sibiu 2—0; Mucart Cluj — CFR 
Tg. Mureș 2—1.

CLASAMENT

1 Ardelean i 13 11 1 1 70- 9 23

2. Universitatea 13 11 1 1 47-13 23
3 Flamura S Mar- 13 8 2 3 26-12 18

4. Colorom Codle.a 14 8 1 5 29-18 17
5. Mucart Cluj 13 5 2 6 23-24 12

6. îndes Sibiu 14 4 1 9 27-32 9
7. Femina Sf. Gh 14 3 2 9 19 44 8
II. CFR Tg Mina 13 1 5 7 11-57 9
ți. IU Oiadc , 13 1 1 • 1 9-55 3

l IAPA VIITOARE: Femina Sf Ghcorghe — 
< 'lnrom Codlca; IU Oradea — Ardeleana Alba 
luli i; Flamura Satu M ne — Mucart Cluj: CFR 
l Mureș — Universitatea Petroșani.

P irtirlelr sc |<>.icit sâmbît.5, 29 ni.ii 1993.
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FAPTUL DIVERS
OTll’EI.lNAT PENTRU PISICI

Gând Frank ți Lela Iîowc spun 
^Pis, pis, pis 1“, sunt salutați de 
obicei dc aproximativ 200 de 
ochi, WO de labe ți 100 de cozi. 
Do aproximativ 14 ani cuplul a 
Creat un orfelinat pentru pisici 
M pisicuțe, un cămin al felinelor 
obAudonate și neglijate. Ei au 
fcroxunativ 100 de musafiri o 
fata.

Frwnk, pensionar, In vârstă de 
M de ani, și Lela, In vârstă de 
C de ani, asistentă care lucrează 
eu copil șl cu persoanele în 
vârstă, iți consacră cea mal mare 
parte din venit pisicilor. Anul 
trecut, cuplul a cheltuit aproxl- 
jnatlv 15 000 dolari pentru mân
care, medicamente șl altele. Fără 
Orfelinat, familia Rowe afirmă 
■A nu ar exista nici un loc pen
tru pisici. „Dacă noi nu le luăm, 

fl o condamnare la moarte", 
B afirmat Frank

Familia Rowe le omoară nu- 
Baal pe cele grav rănite sau foar
te bolnave. Celorlalte li se per
mite să stea până când îți gă- 
aesc un cămin. Pisicuțele care 
tan se înțeleg bine cu celelalte 
pisici, cele foarte bolnave sau 
țwrn sunt obișnuite cu un cămin 
Stabil stau împreună cu Frank și

Lela în rulota lor. Ceilalți stau 
intr-un țarc de 265 m pătrați care 
are cabine. Gabinele sunt incăl-
zit<j și beneficiază de 
de aer condiționat.

Toate pisicile sunt 
In cazul în care

instalații

sterilizate, 
sunt gra

vide când sosesc la orfelinat, le 
este făcută operația după naștere. 

Fiecare pisică are un nume și 
Lela le știe pe toate. Ea afirmă 
că poate să le deosebească chiar 
și caracterul. Pentru unii, găsi
rea unul cămin nou nu a fost u-
șoară. O.J., un motan care cântă
rește șapte kilograme se află aici 
de multă vreme. Are probleme 
cu piciorul drept din față după 
ce a fost lovit de o mașină șl lă
sat pe marginea drumului. Alpi
ne este o pisică de un an, care, 
ca pul, se urca pe orice șl pe 
oricine. „Se așează chiar șl pe 
capul tău*, a afirmat Frank. „E 
puțin cam dificil acum, pentru 
că a «rescut".

POST EA... HOLLYWOOD
Aproximativ 30 de stele ale 

Ilollywood-ulul Intenționează să 
țină In f'ccare vineri post în semn 
de sprijin față de un congresman 
care — prin cele 19 zile de post 
ale sale — a adus în centrul a- 
tenției problema foametei in A- 
merica.

„Este doar un gest de sensibi
lizare (a opiniei publice). Proble
ma este că mulți oameni din 
țară și din întreaga lume țin post 
la Infinit, împotriva voinței lor“, 
a declarat, într-un interviu tele
fonic, actrița Carol Kane.

Congresmanul american Tony 
Hali și-a început postul la 5 a- 
prilie în scopul de a dramatiza 
tragedia foametei In lume și de 
a protesta împotriva unei decizii 
a Camerei Reprezentanților de 
a desființa Gomitetul său special 
pentru problemele foametei, ea 
parte a unui plan de austeritate.

Intre actorii care s-au privat 
de hrană figurează Jeff Bridges, 
Susan Sarandon, Michael Gole, 
Stepbanie Kramer, Michael Lear- 
ned, McLean Stevenson, Lesley 
Ann Warren, Susan Ruttan, An- 
dy Garcia, Gary Busey, Jayne 
Meadows, Edward James Olmos, 
Perry King, Deidre Hali ș a.

Muzicienii ca Graham Nash', 
Peter Yarrow șl Mary Travers 
au anunțat că vor posti .și el, a- 
lături de Dick Gregory, Phyllis 
Diller, Steve Allen, fostul astro-, 
naut Buzz Aldrin, Olden polynice 
dc lă „Delroit Pistons" și Gasan- 
dra Peterson. personalitate în 
domeniul televiziunii.

MICA PUBLICITATE

S.C, „SCAT“—S.A. PETROȘANI

Școala de șoferi amatori Petroșani
’ str. M. Eminescu, nr. 15

ANUNȚA!
începerea unui nou curs de școlarizare în vedereș 

obținerii permisului de conducere, categoria „B“, care 
cuprinde l

— 30 ore practică auto;
— 20 ore legislație rutieră;
— 15 ore cunoașterea automobilului;
—■ taxă școlarizare 33 100 Iei, plus benzina.
Pentru seriile mai — iunie; iunie — iulie 1993. (3570)

Spitalul orășenesc Lupeni
organizează concurs

pentru ocuparea postului de
— jurisconsult.
Concursul va avea loc la 30 dc zile de la comunicare, 

Ia sediul unității.

Relații suplimcntarc se primesc la telefoanele 5G0650,
5G0G51 —- Biroul Resurse Umane.

ANIVERSAR'

COLECTIVUL Restaurantului 
„Prietenia" urează doamnei Smă- 
Un Marcela și domnișoarei Sa- 
Lomia Milena, cu ocazia zilelor 
de naștere, multă sănătate, noroc 
șl fericire. „La mulți ani !“. (3577) 

PENTRU Salomia Milena, cu 
ocazia zilei de naștere, cele mai 
afectuoase urări de fericire, dra
goste șl iubire. „La mulți ani !“. 
Vasllică. (3577)

MAM1GA și tăticu îți urează 
dragă Otvos Eiisabeta, la aniver
sarea zilej de naștere „La mulți 
ani (3176)

.LA MULȚI ANI împlinirea 
tuturor dorințelor, multă fericire 
și sănătate lui Teian Izvorel. cu 
ocazia zilei de naștere. Cu drag, 
fiica Loredana și soția Anvela. 
(3573)

VANZARI

VÂND Alia Romeo — 33 
Combi, Turbo Diesel, an fa
bricație 1987. Informații: tele
fon 541248, 541022. (3580)

VÂND garsonieră, Petroșani, 
zonă centrala. Telefon 513192. 
(3576)

VÂND Mcrccdes Cobra 240 D, 
aau schimb cu ARO Diesel. Pe
troșani, telefon 545767, după 
amiaza. (3575)

VÂND garsonieră confort I Pe- 
Irila, zonă centrală. Telefon 
555157, după ora 14. (3566).

VÂND video recorder Orlon 
șl televizor ooku Samsung, stare 
perfectă de funcționare. Telefon 
612038, zilnic, ora 30—22. (3565)

VÂND Dacia 1300, an fabricație 
1981, Petroșani, Slâlinioara, 9 
(lângă AGR). (3564).
» VÂND apartament 3 camere și 
ford Escort. Petroșani Nord, bloo 
67/60, după ora 16. (3556)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani Nord, parchetat, etaj 1, 
2 balcoane. Telefon 544872. (3197).

OA3A do vânzare, curte, gră
dini, garaj, «tr. Timișoara nr. 32, 
Petroșani. (3491)

VÂND Mervcdes MO Diesel, 
■tare bună. jweț convenabil. Vul- 
■an, «Ir. Trai.in, bloc 9A, ap. 1, 
•o. 1. (3W3)

,VAND video Akxl, Afwn, F-j- 
nnl, noi. Trandafirilor, 13/13, Băr- 
bătcnl. (3567).

VÂND apartament zonă centra
lă Petroșani, compus din 3 ca
mere, bucătărie, cămară, debara, 
2 băl, 2 balcoane, telefon 545197. 
(3554).

VÂND mobilă dormitor furnir, 
stare bună, telefon 543065, zilnic, 
după ora 18. (3569)).

VÂND mobilă dormitor, Petro
șani, Aviatorilor, 23A/36. (3572)

OFERTE SERVICIU

SC D1SCO BAR SERVICII 
SRL angajează ospătare, bu
cătărese și femei de serviciu. 
Informații: Braseria „Minerul" 
Petroșani. (3555)

SOCOM UNIREA Bar Cola. Pe
troșani, Avram Iancu nr. 8, an
gajează chelnărițe. Gondiții: studii 
de specialitate. Relații ; zilnic 
8—14. (3492).

SOCIETATEA Comercială LO
TUS import-export SRL (disco
teca studențească) angajează bar- 
rnan-ospătar. (3486)

ÎNCHIRIERI
OFER cu chirie apartament 

pentru adaptare magazin. Petro

DECES

A I’LECAT pe drumul fără întoarcere scumpul nostru socrii 
și bunic

BUKCIN G1IEORG1IE
înmormântarea va avea loc Joi, ora 11. Cortegiul funerar 

pleacă de la domiciliul din Lonea. pju-1 vor uita niciodată familia 
Aradi și nepoatele Burciii Andreea și Carmen. (3581)

COMEMORĂRI

CU ADANCA durere in suflet, soția Zorița, Nclu fiu, Gristina 
noră, Itcmus și Raluca nepoți, amintim că s-a scurs un an de la 
decesu.1 celuj care a fost

JINA ȘTEFAN
Păstrăm amintirea vie in inimile noastre.
Odilinească-se în pace I (3559)

SE ÎMPLINESC 6 săptămâni de la decesul bunului și dra
gului nostru

CREȚU GAIA
Tot ce a fo:,t liuinos a digphrul și ain rămas inconjui nți dc 

amintiri frumoase. Soția și fiul, mama, tata Luci și Cristina. 
(3571)

șani, Unirii, bloc 17, sc. 2, ap. 3. 
(3499).

DIVERSE
SOCIETATEA COMERCIALA 

„MEMPIIIS" SRL Petroșani, Slă- 
tinioara, 4, anunță deschiderea 
unui BAR la etajul I, sediul 
firmei. Vă așteptăm zilnic, după 
ora 12. (3582)

FIRMA particulară efectuăm 
transport marfă cu autocamion 
acoperit, 10 tone, 130 lei/km. 
Telefon 570386. (3578).

ABSOLVENȚII Liceului in
dustrial Petrila, promoția 1982— 
1983, clasa a XlI-a B, sunt ru
gați să se prezinte în data de 28 
mai 1993, ora 17, în fața Maga
zinului „Jiul“ Petroșani. (3579)

SOCIETATEA COMERCIALA 
G & F, Petroșani, Independenței, 

angajează lucrător comercial. Re
lații: la firmă, după ora 18. 
(3574)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB doua apartamente a 

câte 2 camere, decomandate. Pe
troșani, Independenței, cu apar
tament 4 camere, zonă centrală. 
Telefon 542947, după ora 16. 
(3574)

S.C. „IESMA” S.A.
cu sediul în Lupeni, Bulevardul Păcii, nr. 2/bis, te

lefon 560801,
ANGAJEAZA

— Revizor financiar-conlabilitatc 
cu normă întreagă sau fracțiune de normă.

Condiții: studii de specialitate și minim 10 ani ex
periență în activitatea financiar-contabilă.

Relații la serviciul personal, relații de muncă.

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani
str. Timișoarei, nr. 2,

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

publică deschisă pentru executarea lucrărilor de reparații 
și îmbunătățire a confortului la căminul pentru nefami- 
lișli din str. Mihail Sadoveanti — Petrila.

Documentele licitației se pot obține gratuit de la se
diul Regiei începând cu data de 20 mai 1993. Ofertele se 
primesc până la 31 mai 1993, în condițiile precizate în 
.,Instrucțiunile pentru ofertanți“, cuprinse în documentele 
licitației.

Licitația va avea loc in 1 iunie 1993, ora 10, la adresa 
menționată, unde sunt invitați împuterniciți! în scris ai 
ofertanților.

Taxa de participare — 5000 lei.

S.C. MULT1STAR IMPEX 
S.R.L. Lupeni

cu sediul în Lupeni, str. Viscozei, bl. 2A/28 

ANGAJEAZA:
— lăcătuși mecanici ■ sudori ■ electrician auto ■ 

mecanic auto ■ tinichigiu auto ■ vopsitor auto ■ tâmplari.
Relații la sediul firmei sau la telefon 5G0939, zilnic, 

intre orele 8—18. Se angajează și pensionari. (Fact. 1057)

Cotidianul do opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J 20/621/1991. 
(on| virament: 307060201 _ BC R Pe.

tro.inl.
Director: MlRCFV BUJORESCU 
Dir«^or executiv: ing. Alexandro 

l!OGo“j

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA 2675 
Petroșdnl, str. Nicolap Bălcescu nr, 2. 
Telefounc: 541GG2 (director.redactor șef); 
545972 (director executiv, adniinisti aliv 
difuzate). 612161 (secții). Fax: 093/545972.

TII’ARUL: Tipografia Petroșani. »lr. 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 5II3G5.

Malerialelo necomandale și 
ncpublicale uu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și Juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu
prinse in articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de număr 
Văii LOCOTA

Corectura

Emilia ACHIREI
Viorica FIRțULESCU


