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Pe teme acute

POVARA
Tâlhăritui cu avuția țarii iese treptat la ivea

lă. Odată declanșat, scandalul corupției nu mai 
poate fi oprit. Prea s-au adunat multe ca să mai 
poată să fie ignorate. De mai bine ^flc doi ani, 
presa a semnalat cu regularitate tot felul de 
furturi, abuzuri, de forme de jaf a avuției na
ționale mai mult sau mai puțin deghizate. Ca 
vin făcut, însă, cei ce au abuzat intr-un fel sau 
altul de funcții în diferite sfere ale puterii, la 
cârma unor partide politice sponsorizate generos 
din bugetul de stat sau în fol și fel de consilii 
de împuterniciți au scăpat mereu cu fața curată. 
In schimb n-au lipsit cazurile de condamnare a 
găinarilor mărunți, care au constituit capul de 
afiș al activității poliției și justiției. Pe la con
ducerea procuraturii și justiției s-au perindat 
câțiva oameni ai legii, in care s-a pus o anumită 
spemnțî. La nivelul Parlamentului există o co
misie care are și atribuții de combatere a feno
menului corupției. Dar ce folos, din moment ce 
cazurile de corupție în care erau implicate per
sonalități din sfera puterii de stat și semnalate 
prin presă, n-au fost abordate. Ziarele an lătrat 
în pustiu. In cel mai bun caz, dacă s-a schițat 
sau s-a pornit o inițiativă, dosarele marii corup
ții au fost plimbate de la poliție la procuratură. 
Unele s-au făcut pierdute. Altele au fost date 
uitării. Județul Hunedoara n-a fost ocolit de 
acest flagel. Abia pe la începutul acestui an a 
venit la putere un prefect care a declarat oficial 
război corupției...

Separarea puterilor în statul de drept, delimi
tarea atribuțiilor executivului, justiției și legis
lativului, atâta cât s-a constatat la noi în țară, 
n-au fost factori care să contribuie la eradicarea 
corupției. Din cele două guverne care s-au pe-

CORUPȚIEI
rindat la cârma țârii după 1989, până la alege
rile din anul trecut, nici un rechin al corupției 
n-a căzut în plasa justiției. Miliarde de dolari 
s-au scurs din avuția țării într-o scurtă perioadă 
de acumulare primitivă de capital. S-au furat 
bunuri materiale acumulate în câteva decenii 
de muncă ale unui întreg popor de salariați. In 
doar câțiva ani, națiunea a fost adusă într-o 
stare de mizerie. Pentru a se apăra pe termen 
lung, parlamentarii din Parlamentul ales după 
Revoluție n-au părăsit scena politică înainte de 
a vota o lege prin care li s-a prelungit cu doi 
ani imunitatea parlamentară A trebuie să vină 
momentul în care un șef al Gărzii Financiare să 
fie zburătăcit din funcție pentru a se face valuri 
mai mari în legătură cu coiupția care a năpădit 
țara ca un cancer. îmbogățiții de peste noapte, 
mafioții noilor lovituri și afaceri, rechinii de 
miliarde au prins însă putere și cu greu vor 
mai putea fi clintiți din pozițiile câștigate. Mai 
nou, parlamentul a înființat o comisie specială, 
care este împuternicită să dezvăluie adevărul și 
să-i trimită pe marii rechini în plasa justiției. 
Președintele țării, dl. Ion Iliescu, a ieșit din cs- 
pectativă, cerând în cadrul unei recente confe
rințe de presă, organelor de ordine publică, de 
cercetare penală și justiției să meargă până Ia 
capăt, la rădăcina flagelului corupției, să fie 
pedepsiți în mod exemplar cei ce vor fi dovediți 
vinovați.

Deocamdată, povara corupției continuă să □- 
târne greu în balanța bugetului public din pe
rioada de tranziție, într-o economie națională 
care se află în cădere liberă, încă departe de 
speranța redresării.

Viorcl STKAUȚ

MFosi!e!e” din cariera Jieț—Vesfc

Ziua înălțării Corrru'ui - Ziua E'rțtior 
heamuui

IUBIREA DE PATRIE

Cariera Jieț—Vest este acum 
părăsită. Așa cum s-a întâmplat 
șt cu altele în Valea Jiului. Efi
ciența ei, atunci când era „’n 
viață", n-a atins parametrii aștep
tați. Pentru punerea in scenă 
a carierei nu s-ou precupețit e- 
forturi și sacrificii. Conductele 
de aducțiune a apei potabile de 
pe Jieț au fost deviate.- Vechile 
c induc te, în lungime de zeci de 
metri, care ar fi putut fi recupe
rate, zac abandonate. Drumul, 
bun, asfaltat, a fost, de asemenea,

CINE TAIE AZI

uN POM...
Deunăzi, într-o după amiază 

însorită de mai, când toată lumea 
plantează și îngrijește zona ver
de, cetățeanul Wagncr llomeo, 
locatar al blocului magazin din 
cartierul Carpați — Petroșani n-a 
găsit altceva mai bun de făcut 
decât sa reteze pur și simplu un 
cu > și un vișin (pe rod în cel 
de-al treilea an), din fața blocu
lui, motivând că el i-a plantat.

Agresiunea ecologică nu s-a 
opiit însă aici. Deoarece el a 
început să „tundă" si salcâmii din 
curtea căminului de copii, care 
chipurile îi umbreau ferestrele. 
Cu toata intervenția vecinilor 
(care ne-au relatat cazul), omul 
nostru n-a dat înapoi. Fără a 
mai pune chestiunea legalității, 
ne întrebăm, deși oarecum tar
div, să nu fi știut dl. Wagncr ce 
înseamnă într-un oraș un... pom ?

T'iberiu VINȚAN 

deviat. A rămas, ca „remember" 
al acelei uriașe investiții, o groa
pă irnens... Ca un crater. Pe fun
dul ei, băltește permanent apa. 
Măcar de-ar avea pește. Ce este 
ma; trist, câteva utilaje, care o- 
dată funcționau, stau abandona
te, la discreția intemperiilor și a 
timpului. O foreză, buldozere, 
excavatoare. Parcă ar fi niște 
animale preistorice în descom
punere. Pentru a le șterge urma, 
s-a încercat acoperirea lor cu 
pământ. Unele proteste au făcut

Unde dai, și
Ne exprimăm satisfacția că no

ta critică „Metamorfoza unui 
cinematograf" s-a bucurat de c- 
cou. Dovadă, replica întreprin
zătorului particular, căreia îi 
dăm curs, în mod democratic, 
deși este de fapt un atac la 
persoană.

Țin să menționez, totuși, că 
nota, în manuscris, a fost sem
nată de subsemnatul și semnătu
ra n-a apărut din eroare, proble
ma de fon 1, însă, e cu lotul alta. 
Nota a fost scrisă în urma sesi
zărilor unor cetățeni din cartier, 
care și-au exprimat îngrijorarea 
și nemulțumirea că singurul ci
nematograf din Aeroport s-a me
tamorfozat într-o crâșmă unde 
se vând băuturi alcoolice, țigări 
ș.a.m.d. Vorba aia: unde d ii și 
unde crapă. Nu avem nimic cu 
întreprinzătorul particular. Dim
potrivă, ii lăudăm spiritul de 
inițiativă. Întrebarea din finalul 
notei „Metamorfoza unul cinema
tograf" viza conducerea institu
ției de cultură, care a acceptat 
semnarea unui astfel de contract. 
Dar, indirect și factorii de deci- 

ca intenția să nu fie dusă până 
la capăt. Poate că opera va fi 
încununată de o surpare de pă
mânt. Foarte posibilă oricând. 
Perimetrul fostei cariere nu este 
îngrădit, nu există nici un mij
loc de atenționare — pentru cei 
ce nu sunt din partea locului — 
asupra pericolului ce-1 reprezin
tă pereții săi abrupți. Dezolant. 
Câți bani s-au cheltuit, ce efor
turi s-au făcut. Și pentru ce ? 
(P. N1CULESCU, Gh. OI.TEANU)

unde crapa
zie din administrația locală de 
stat.

Continuăm să ne menținem 
punctul de vedere că un cinema
tograf trebuie să-și mențină pro
filul de instituție de cultură cel 
puțin atâta timp cât n-a fost 
scos la licitație pentru a i se 
schimba destinația. Sperăm ca 
instituțiile vizate vor analiza si
tuația și vor stabili deciziile care 
se impun. (V. STRAUȚ)

Primim ue la
In conformitate cu dreptul la 

replică, doresc ca în coloanele 
ziarului „Zori Noi", sâ-m| arăt 
nemulțumirea față de cele rela
tate în articolul „Metamorfoza 
unui cinematograf" apărut pe 
prima pagină a ziarului „Zori 
Noi" din 19 mai 1993.

Argumentele nemulțumirii mele 
sunt următoarele:

— Cinematograful „Unirea" nu

Un vultur se rotește in tării 
Peste Carpații mei cu frunți de 

piatră 
In lume nu-s mai multe Românii 
Ci una doar, și-aceea ne e vatră! 
(Victor Tulbure — Vatra Fericirii)

Este foarte greu să definești 
dragostea de țară. Este mult prea 
greu să pui de acord cuvintele 
cu simțirea. Să privim deci încă 
o dată pământul țârii noast e. 
pământul acesta care răsună, de 
veacuri și milenii, de suferințe 
și fapte memorabile...

Să-i privim munții și cerul ce 
s-a deschis asupra lui și să-l în- 
văluim într-o dragoste nouă, mai 
adâncă și mai fierbinte.

A-ți iubi țara înseamnă a i te 
dărui din toată inima. Trăim ca 
să ne realizăm aspirațiile. dar 
mai ales pentru a lăsa urmașilor 
noștri o lume mai frumoasă, mai 
dreaptă și prosperă.

Patria se înalță din munca și 
iubirea fiilor ei.

CINE Nii AJUTĂ ?
De mai multă vreme, unii locatari aj blocului 74 din Petroșani 

Nord, cel în care cândva exista Expo-Mobila, ne semnalează un 
aspect de-a dreptul îngrijorător. Datorită unei condu'le sparte, 
apa caldă, atunci când este, se scurge prin pereții oamenilor, 
transformând apartamentele pioprietate personală, în locuri pline 
apartamente au început să cadă tavanele și zugrăveala de pe pereți, 
apartamente a început să cadă tavanele și zugrăveală de pe pereți, 
iar toate solicitările oamenilor au rămas fără nici un rezultat 
Să nu niai fie oare meseriași în orașul Petroșani, care să scutească 
oamenii de astfel de necazuri ? Noi credem că sunt, dar a cam 
dat căldura și fenea e mare...

TI. UF II F^IJI Mii
Suntem informați că televiziunea Deva își va relua emisiunile 

începând de sâmbătă noaptea, așa cum o făcea și înainte. Acest 
post teritorial de televiziune „î-a recapatat toate drepturile ce-i 
l'usesefă amputate și nu ne rămân'- decât să-i ur.un bun venit în 
casele noastre, precum și iața cât m,.i lunga, fâr,i peripeții de 
genul celor pe care le-a traversat

ZlMl/l

ui /imăzi
— Eroi au fost, eroi sunt 

in că

■— Spori

tiiwmatograful „finirea” Petroșani
și-a schimbat destinația culturală, 
respectăndu-se pievederile con
tractului incneiat cu întreprinde
rea de difuzare a filmelor din 
Deva.

— .Sala de spectacole este gata 
oricând să aștepte iubitorii aces 
tlij gen de spectacole.

— Proiecțiile filmelor se lac 
pe ecran mare sau pe un televi
zor color cu diagonala de 71 cm

Vârsta patriei nu este nici pe 
departe doar suma unei numără
tori mecanice, nu se constituie 
numai din anii bătuți pe mu
chie.

Vârstă patriei trebuie căutam 
în biografia cetățeanului acestei 
țâri, în anii lui de izbânzi și crea
ții, în anii lui de griji și speran
țe, in anii iui de dor, în anii lui 
de căutări și sacrificiu ințeles, în 
anii lui de alt meșter Manole. in 
anii lui de grâu, in anii lui de 
oțel, în anii luj de învățătură, in 
anii lui de intensă omenie, în 
anii lui de demnitate și eroism.

în ani' lui de conștiință ro
mânească !

De acee i, patria se in dță din 
munca și iubirea fiilor ei. Cu 
brațele și cu mintea o clădim. Cu 
brațele și cu mintea o vom apura 
la nevoie — întregul popor.

Căpitan Vasilc POI’

(Continuare in pag. a 3_a)

Expoziția de 
prouuse tosGibtxe

In holul Casei de cultura, cu 
prilejul supei show-ului „Mi->s 
Valea Jiului", de vineri, 28 mai 
a.c., va fi organizată și o e-pozi
ție cu vânzare de produse cos
metice, importate de la firma 
„F:no“ din Italia. (Gh. C.) 

caic asigura o vizionare corectă 
chiar și din ultimul rând al sălii.

— In zilele de sâmbătă și du
minică proiectăm lescuc animate 
pentru copii.

— Se respecta programarea și

( u mulțumiri, tânărul 
întreprinzător MAIHUS POP

(Continuare in pag. a 2 a)
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Săptămâna cărții 
pentru copii

O„Leii 99 îl o 1 HOROSCOP

Sub acest generic, la librăria „Ion Creangă" din Petroșani și 
In alte unități de profil din Valea Jiului se desfășoară una dintre 
cele mai îndrăgite manifestări anuale de ziua copiilor. In standu
rile librăriei amintite o serie de noutăți editoriale, începând de 
la veselele cărți de colorat și până la bibliografia școlară, cărți de 
aventuri, basme, versuri, sau cărți de călătorie. In pofida prețuri
lor ridicate, de ziua copiilor putem să dăruim pruncilor noștri o 
carte pentru mângâierea inimilor lor. (Al. II.)

Banca Națională Română va 
emite — din 211 maț a.c. — banc
note cu valoare de 1000 și 5000 
lei și monede de 1 și 10 Ici având

inscripționate emblema națională. 
Noile bancnote și monede vor 
circula in paralel cu cele exis
tente. (P.N.)

La ce duce 
mirosul de 

cartofi prăjiți

GEMENI — CAL „

Principalul impediment In 
tingerea scopurilor 11 reprezinte 
evitarea superficialității.

RAC — OAIE

Azi obțineți succesul profr si<M 
nai mai greu, dar meritat.

LEU — MAIMUȚA

In luarea deciziilor importam 
te aveți nevoie dc promptitudine.

FECIOARA — COCOȘUL
ț

Ar trebui să mai selectați pu
țin partenerii intimi. J

BALANȚA — CÂINELE ' 
l 

Când sunteți pe punctul dc a 
întreprinde ceva trebuie să vă 
gândiți și la riscuri.

SCORPION — MISTREȚ |
i

Azi aveți șansa dc a concreta 
za un proiect mai vechi.

4
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

i
Azi e bine să lucrați numai pe 

cont propriu.

CAPRICORN — BOU |

O informație'inedită are darul 
de a vă binedispune la orele 
serii.

VĂRSĂTOR — TIGRU | 
t»

Ar fi indicat să vă dedicați șl 
activităților cu adevărat renta-* 
bile.

PEȘTI — IEPURE

Acordați atenție mărită facto-i 
rului imprevizibil.

BERBLC — DRAGON

iți va încheia r. iiri;i.

chiar dacă in acest an, se parc,

viiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiHHiuumiuiiiMHiiiiiiiirii/ii/iiiii/iiiiiit.

L
( <doni.i ramane totuși colonie,

Arestat după cc a spart maga
zinul unui comerciant de cartofi 
prăjiți, un hoț a* fost demascat 
la Gând ^nordul Belgiei) deoarece 
banii care îi umpleau buzunarele 
miroseau a cartofi prăjiți.

Hoțul în vârstă de 19 ani, a 
fost condamnat de Tribunalul co
lecționai din Gând la 13 luni 
închisoare, din care jumătate cu 
suspendarea pedepsei.

Arestat la jumătate de oră după 
comiterea faptei, tânărul afirmă 
c i este nevinovat, dai- tribunalul 
a considerat ca o probă de netă
găduit mirosul de cartofi prăjiți 
care impregna cci 10 000 franci 
belgieni (aproximativ 300 dolari) 
sustrași de la comerciant.

Reînvierea lui
L A Z Â R!

Când fermierul grec 
Agrio limos s-a întors de 
și-a găsit 
moartea, iar pe cei dc la 
pelc luncbre pregătindu-i 
rarnle.

„l-am văzut fâcându-.și 
ți spunându-și că Lazariis 
întors dintre cci niorți. I 
spus că m un întors de pe câmp", 
ar fi afirmat el, potrivit postu
rilor de televiziune și radio. Po
liția ii anunțase părinții ca a 
decedat intr-un accident de mo
tocicleta, dar greșise persoana 
deoarece Agiiodimos îș. împru
mutase motocicleta unui prieten 
care si-a pierdut intr-adevar viața 
fr acel accidi ni

L.izarus 
la lucru, 

rudele pJângându-i 
pom- 
fune-

cm cc 
; s-u 
Lc-am

I oto: St. < IMI'OI

Observând că edilii I’etroșaniului nu au luat la timp masurile 
necesare pentru curățirea lacului bazei sportive de navomodelism 
a clubului Jiul, șclul acestei baze s-a adresat, ca și altă dată, 
armatei. S-au luat măsuri de pregătire a bazei pentru competițiile 
de nivel național care urmează să fie găzduite de această bază și 
de orașul Petroșani. I’e timpul curățirii lacului s-a găsit un cartuș 
calibrul 7,62 care prezenta un grad avansat de corodare. Ca ur
mare facem cuvenita precizare față de cele spuse in știrea „Car
tușe" apărută in ziarul nostru din 25 mai. Facem precizarea ca 
urmare a cercetărilor întreprinse de comisia de cercetare a orga
nelor legale. (Al. II.)

Primim de la
(Urmare din pag. I)

circuitul filmelor.
In holul cinematografului s-a 

amenajat un bar care desface 
băuturi alcoolice, cafea, sucuri, 

etc., in scopul folosirii întregului 
spațiu. aferent, pentru care în
treprinzătorul particular (ce pă
cat că au apărut și acești între
prinzători) plătește: chirie, ener
gie electrica, taxele pentru ap.i- 
canal-gunoi și multe alte taxe.

Este adevărat că în aceste zile 
nu s au putut proiecta filme, da
torita unor amenajări in holul 
cinematografului unde s-a montat 
un dozator de sil ui TEC’, cat

Cinematograf
și în sala de spectacole unde s-a 
reparat parchetul și scaunele de
fecte și se încearcă efectuarea 
unor lucruri de izolare, deoarece 
din cauz i precipitațiilor abun
dente a aparul igrasie pe un pe
rete.

Să nu-i fie frică domnului Vio- 
rel .Strâtiț de viitorul acestui lă
caș, deoarece asigură condiții 
penlru toți iul ituin filmului ce-i 
frecventează sala.

Dacă totuși il interesează așa 
de mult soarta acestui lăcaș de 
cultură, de ce nu a binevoit să 
se informeze direct din documen
tația întreprinzătorului particu
lar? Sau dânsul are încredere 
doar in unitățile de stal?? 1

Fotbal, Divizia C
iioprizd „amintirilor

MINERUL ANINOASA — PA
JI ANGUL l.ONEA 2—1 (0—0). 
Ultima etapă din campionatul dc 
fotbal județean a coincis eu pro
gramarea de derby, intre două 
echipe cu mari orgolii. Parângul 
nu și-a folosit la masim poten
țialul, vrând sa câștige prin „fir
ma", in timp ce Minerul a pus 
umărul pentru a-și demomrtra 
ca deține fonte mari rezerve 
încă nevalorificatc.

Dacă in prima repriză nu s- iu 
întâmplat prea multe în teren, 
in cea de-a doua, echipele și - >u 
adus parcă aminte că fotbalul se 
joaca, totuși, pc goluri. Jocul a 
in ep.it propriu-zis din ruin. 76, 
tând Parângul a dcachis scorul.

A centrat Frimil dc pe stânga, și 
Creț j, cu lin humus plonjon, a 
marcat cu capul, din 6 iii, cu 
prețul unei ufoar< accidentări.

In replica, Uite a șutat vio
lent peste două i. mite de la 
20 de metri, minge, s-a dus di
rect în vinclii și s-a restabilit 
egalitatea. Cu cinci nu uite înainte 
de final, același ftitesc aflat în 
cart a, a înscris din nou, după 
ce s-a excciit.it o indirecta dc la 
<irca 10 metri dc poartă. Spiri
tele s-au în ins puțin, dar au 
fost potolite imediat, iar după 
meci ambele formații și-au săr
bătorit „victoriile" în liniște și 
pe cont propriu.

Libardi în forțăi
MINERI L BAKBATENI - 

MINEHUI, UI.CAN 2—3 (I —I). 
Și acest ultim meci, programat 
între două e< hiue locale a avut 
lin deznodământ mai pu'in aș- 
tzptfit. Când toata lumea dădea 
ca sigur un rezultat de egalitate, 
iat'. că scorul final a contrazis a- 
cc t pionostic, pentru că în tcicn 
jouil a fost deschis șl disputat.

Gazdele au jucat de Ja egal la 
egal cu puternica echină din 
Vulcan, fiind la un par. de un 
meci egal, dar ratarea pcnalty- 
ului din prima repriză Jc-a de
favorizat pcntiu că la 2—0, alta 
*ia poate evoluția cd'r dona 
formații.

Scorul a fost deschis destul dc 
repede de către localnici, după 
caro tot ci au ratat acel I 1 m. 
Dan Voicu, căpitanul formației 
antrenate de petre Libardi a a- 
dus insă cg.ilarea, printr-un șut 
dc la 2j de metri. După pauză 
oaspeții au luat conducerea prin 
Harbu, a urmat din nou egalita
tea, dar cu 10 minute înainte dc 
final, Topor a înscris golul vic
toriei.

Așadar, o disputa onesta care 
.a infirmat cugetările tuturor celor 
cure fac p.ața burselor .și mai 
ales târgul... rezultatelor.

în America 
hamburgerul pare 

prohibit!
Compania „Mc Donald’s" 

început testarea celui maj 
hamburger creat vreodată „Mega* 
Mac" — o jumătate de livra, care 
conține două bucăți de carne de 
peste 110 grame fiecare.

Acest nou produs, deja vândut 
in 100 de restaurante expres din 
regiunea Washington, este lansat 
în momentul în care o organiza
ție luptând împotriva consumu
lui de carne de vită se pregătește 
să efectueze o operație de boi
cotare a hamburgerilor, distri
buind manifeste în aproximativ 

3000 do restaurante „Mc Donald’s", 
din Statele Unite.

Firma „Mc Donald’s, care 
pusese la punct de câțiva ani 
produse dietetice mai puțin grase, 
este acuzată acum de ipocrizie. 
Un purtător de cuvânt al socie
tății a răspuns că hamburgcrul 
„Mega Mac" oferă consumatorilor 
o mai marc posibilitate de ale
gere și că eliminarea grăsimilor 
ar schimba gustul produsului, 
„fața de care consumatorii ma
nifestă un mare interes".

Fotbal feminin
O prima sponsorizare

U NIV EI i.S 1T A T E A J ’ ET RO-
ȘANl — FEMINA Sf. GIJEOR- 
G1IE 3- 1 (2—1). Fotbalistele gaz
dă au obținui sâmbătă doua vic
torii. Prima, câștigând un spon
sor serios prin firma SC „IND- 
CHOM" SUL (patron Ștefan Ro
tea), care a debutat în prima faza 
cu 50 000 lei, promițând încă a- 
jutor în numele fotbalului.

Cea de-a doua, a fost în fața 
partenerului dc joc, Femina Sf. 
Ghcorghe, cu scorul de 3—î după 
un meci mai slab, găsind foarte 
greu antidotul împotriva tehnicii 
anti-joc, practicat de oaspete.

In min. 13, cele care au înscris 
primele a(1 fost jucătoarele de la 
Pomina, dar imediat Titianu (min. 
17) a restabilit egalitatea. Partida

a
mare

Randamentul dv profesional 
crește direct proporțional cil 
trecerea timpului. ,

TAUR — ȘARPE

l’cntru a reuși în obiectivul pe 
care vi l-ați propus, adaptați-vă 
mai bine evenimentelor... ,

începe sa-și intre in normal și 
Lupu, min. 31, aduce avantajul 
echipei sale.

După pauză, gazdele au domi
nat și au înscris din nou, min. 
54, prin aceeași jucătoare Lupu, 
care și-a depășit adversarele prin 
driblinguri și viteză. In min. 62 
Titianu a trimis mingea în bară, 
iar Cercel, Tocat și Lupu >iu în
cheiat scria ratărilor odata cu 
încheierea partidei.

Universitatea: Popa — Belcț,
îliirjuî, Ciulavu, Kiss Maria, 'fo
car, Cercel, Sârb, Ștefan (min. 
48, Niță), Lupu, Titianu.

A arbitrat bine Traian Cri.șan 
(Sibiu), ajutat dc Laslo Saitos 
(Sibui) și Mihail Nacu (Hunedoa
ra).

Femina SL Gheorghe a „uitat” 
sa plătească cazarea

Echipa de fotbal Femina SI. Ghcorghe, adversara Universității 
Petio.am dm meciul desfășurat .sâmbătă, 22 mai, în cadrul etapei 
a 13-a din campionatul diviziei B, unde a pierdut cu scorul de 
3—1, a uitat, se pare, sa plătească cazarea la Hotel Centra) Pe
troșani, în sumă totală de 19 165 lei.

Supurate foc pe gazde, oaspi lele de vineri seara au trebuit 
să-și lase buletinele la recepție pentru cu vigilența personalului 
de aici a fost mai presus decât „încrederea" promisă, că in maxim 
o ora va veni cineva să plătească. Desigur, nu sunt de vină spor
tivele, dar conducătorul delegației știa cânii a plecat, la drum eă 
trebuie să fie „înarmat" cu CEC-ul sau cu banii lichizi.

Dcocamd iță, 13 buletine dc identitate nu sunt la purtător, iar 
cineva nu-și poate dovedi propria identitate. Cc ți-e si cu econo
mia asta de piață I

HOROSCOP ______________ I 
PROGRAMUL ‘
IV.

JOI, 27 mai 1993

7,00 TVM. Telematinal. I
îl,30 Transmii.une directă a 

slujbei religioase de Inab 
țarea Domnului.

12,00 I'dm artistic. OMUL DB 
ÎNCREDERE.

13.40 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică. |
15,00 Didactica. Bacalaureat '93,
15.30 Telcșcoală. ,
16,00 Repere moldave
17,00 Actualități. ,
17,05 Magazin În limba germană,
17.30 Repere transilvane.
18,05 Feslivalui-concurs-
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20.40 Sport.
20,50 Film serial. D \LLAS.

Episodul 235. |
21,45 Reflecții rutiere. ț
22,00 MicrorccitaJ Marina Sew*

pra.
22.15 Studioul economii
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

excciit.it
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Onoare ție, martir 
al neamului! Hristos s-a înălțat!

Astăzi este Ziua eroilor, zi sfântă în calendarul nea
mului, zi când, însuflețiți de praznicul înălțării la cer a 
Mântuitorului nostru, Iisus Ilristos, nc plecăm cu pioșenie 
și adâncă recunoștință in fața martirilor acestui popor. 
Onoare ție, martir al neamului, de la soldat la general, de 
la plugar la preot și profesor, onoare ție erou necunoscut, 
care ți-ai jertfit viața pe câmpul de bătaie sau ai pierit 
anonim, in temnițele împilării, pentru că nu ai vrut să 
fii robul nimănui, pentru că te-ai născut român, creștin 
ortodox, pentru că nu ai vrut să-ți schimbi portul și vorba, 
pentru că nu te ai plecat cu umilință in fața imperiilor 
vrăjmașc M a* ținut piept furtunilor celor mari, iscate dc 
pohte netrebnice!

Onoare ție, părinte al meu, astăzi, la zi dc creștinească 
reculegere, de sfântă și binecuvântată sărbătoare a popo
rului" român. Și să ne ajute Dumnezeu să apărăm moșia 
ce nc-ai lăsat vie toate cele rele, să păstrăm cu cinste moș
tenirea pentru care tu, erou al neamului, ai trecut intru 
eternitate!

LETOPISEȚ |
• 11/27 august 1916. România 

intră ir» r.izboi, alaiuri dc An
tantă, din dorința de a desăvârși 
unitatea națională, dc a elibera 
(Transilvania de sub dominația 
străină ți dc a se înfăptui visul 
no*tru național, o Românie pu
ternică, liberă și prosperă. La 
acea dată România nu dispunea 
__ datorită opacității unora din
tre diriguitorii politici ai vremii 
_  de trupe specializate pentru 
lupta în munte ți în condiții de 
munte. Inamicul german și aus- 
tro-ungar (cu care r -gclc Carol 
I semnase un pact s<crt, din 
fericire anulat prin voința na
țiuni. în 1914), avea trupe spe
cializate de luptători pentru con
dițiile alpine, până la nivel de 
mari unități. Se poate afirma 
cu succesele inamicului in primfl 
parte a războiulOi, in b.italia pen
tru Transilvania au fost asigu
rate tocmai datorita faptului că 
germanii și austro-ung.ilii aveau 
trupe specializate pentiu lupta 
alpină.

In plin război. Manie Cartier 
G neral Român hotărăște CRKA- 
KEA TRUPELOR UE VANATORI 
PE MUNTE. Este vorba dc OR
DINUL 294 DIN 3/16 NOIEM
BRIE AL M C G., in care, intre 
altele se spune: „militarii vor 
fi special mstruiți pentru lupta 

munte .și vor cunoaște mersul 
țn schi".

Efectivul punici unități româ
ne dc Vânat rri de munte, 2000 
de militari. In același ordin se 
spune: „vânătorii dc munte, pen
tru a-și îndeplini misiunile lor 
specifice, vor trebui să fie cu 
toții OAMENI DE ELITA, pen
tru a forma numeroase patrule".

• 9 ianuarie 1917. Corpul de vâ
nători dc munte se transforma 
in BATALIONUL DE. VÂNĂ
TORI DE MUNTE uiganizat in 
55 companii dc pușcași, 2 com
panii de mitraliere și o secție 
dc telefonie. Efectivul batalionu
lui — 4000 de militari. Eiecaie 
companie a ba’alionului dc vână
tori a primit — fapt demn «te 
consemnat — porecle. Astfel tic 
S-au numit „Tigrii", „Șoimii", 
„Waidurtii", „Leii", „Pandurii“, 
„Smeii", „Balaurii". Cu toții, cei 
purtători ai numelui de „vânător 
<T munte" se vor acop< 11 dc glo
rie In luptele pentru apâraren 
țării oin pi imul ți al doilea răz
boi mondial

r/zzzzz/zzzz/z//zz/zzz////z/zzzzz/zzzzzzz/»
Pagină realizată tic 

Horațiti ALFXANDHESCU 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrz/

I u b i r
(Urmare din pag. 1)

Privilegiat în acest sentiment 
al dragostei dc țară este ostașul. 
Chezășia iubirii lui de neam este 
in» iși viața lui, cu care apără 
integritatea fruntariilor naționa
le și neatârnarea țării. Din cli
pa când a îmbrăcat uniforma șl 
a depus jurmântul, soldatul n.u-șl 
mai aparține; este al țârii, este 
scutul dc apărare al tuturor. Sol
datul iși pecetluiește angajamen
tul dc onoare cu sângele lui f i- 
năr și frumos, pe care nu-1 va 
precupeți când va fi nevoie, la 
chi marea țarii, adică a noastră, 
a tuturor.

- FILE DE
In vara anului 1917 comandamentul germano-austro-ungar a 

urni.irit prin ofensiva cu doua grupai i, una la Mărășcști (Ai mala 
9 germană) și una la Oituz. (Armata 1 austro-ungara)/ să zdro- 
iniască foitele române din sudul Moldovei .și să scoată România 
din Război, prin înfrângerea ei totală șl ocuparea teritoriului na
țional. Ofensita Puterilor Cenți ale s-a declanșat in ziua de G 
august — In zona Murășcști — și 8 august — in zona Oituz. Jonc
țiunea celor doua grupări inamice era proiectata pentru confluențn 
Trotușului cu .Șiretul. In zona Oituz vitejii infanteriști ai Armatei 
a doua române- comandată d generalul Avcrescu, cea care spui- 
bciaSc cu numai câteva zile in uimii o altă ofensivă cczaro-crflias- 
că, la Muri.ști, au întâmpinat inamicul. Lupta a fost dusă de am
bele tabere până la epuizare. Intuind cu cele ce ar fi trebuit să 
urmeze ți conducând cu calm lupta, generalul Avcrescu a cerut 
și 1 primit la momentul oportun SPRIJINIII, BATALIONUL Ut DE 
VANATORI DE MUNTE.

Un fapt semnificativ care ilustrează psihologia (ui.inului îm
brăcat in uniformă militară, de la soldat până la general: in răs
timpul rhntic luptele de la Mârăști, Murășcști și Oituz, vajnicii 
vânători de m inie se luptau deopotrivă ’cu snopii de grâu, strân
gând ți recolta din zona, pentru ca țara su nu minună înfometată. 
Război, război, dar este nevoie și do pâine, tn H august Vânătorii 
au lâsat secera și coasa și nu luat arma. A urmat un marș do 
peste 170 de km. Patru zile mai turziu vânatoiii au atins alinia
mentul de atac. Au traversat Trotușul și au surprins comanda
mentele și unitățile de honvezi, atacând „la baionetă". Act de 
curaj și eroism fură seamăn. Aq rămas înscriși in filele epopi ii 
acelor uni căpitanul Vrânceanu, câpitannl I’ulAcranu, căpitanul

Iisus a spus Sfinl.lor Apostoli: 
„Mă duc să vă gătesc vouă loc. 
Iar după ce vă voi pregăti un 
Ioc, mă voi întoarce și vă voi lua 
cil mine, că acolo unde sunt Eu, 
și voi să fiți" (loan, XIV, 3). A- 
poi a adăugat: „Nu vă voi . lăsa 
orfani; voj veni la voi". Guvin- 
tele Sfintei Scripturi deslușeso 
adânc sensurile pentru care Ziua 
înălțării Domnului Iisus Hristos, 
la ccr este păstrată în tradiția 
românească și sub semnul po
menirii eroilor neamului. Pentru 
că apărându-și moșia, limba ți 
credința întru Dumnezeu, fiii .și 
fiicele acestui pământ, din tată 
în fiu, așezați pe aceste melea
guri, nu au pregetat să se jert
fească, asemenea Mântuitorului, 
pentru oameni.

De-a lungul timpurilor nu o da
tă potrivnice, de la răzeș la domn 
— stăpânitor, de la soldat la 
general, pe câmpurile dc luptă — 
locuri de martiriu înscrise în 
hronici și sfințite cu sânge — 
cu toții și-au făcut datoria, pur
tând în inimă șl cuget credința 
întru Ilristos, intru Slava Iul 
Dumnezeu—Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh — și întru slava, neatâr

n de p
Alături de el, va sta întreaga 

națiune, tineri și maturi, bărbați 
și femei, oricine poate ține arma 
în n.uiă în puterea veghei pen
ii u a nu îngădui nici unei forțe 
străine să nc impună voința, să 
nc rupeascu libertatea și indepen
dența și sa ne mutileze iiotarelo.

In fiecare din soldații no.ștri 
exista o moleculă vie a energici 
naționale, a hotărârii noastre de 
a dăinuj Pc acest pământ, de a-1 
puttia și u-1 tr.m'.mite urmașilor 
noștri, mai frumos, mai roditor 
și mai bogat decât l-am primit 
de Ia înaintași.

O celulă germinativă de toate 

narea și murirea acestui popor. 
Trecând, cu arma în mână, la 
Posada și Rovine, la Podul Înalt 
.și Călugăreni, la I’lcvna și Mii-

Astâ/.i, 27 mai, întregul 
popor român sărbătorește 
înălțarea Domnului (Ispasul), 
zi care, prin tradiție este 
consacrată comemorării Eroi
lor Patriei, căzuți in luptele 
pentru neatârnare, pentru 
libertate.

rășești, la Cotul Donului și pe 
Mureș, spre acel „loc luminat, 
unde nu există nici întristare, nici 
suspin", Eroii neamului, prăz- 
nuiți astăzi cu pioșenie de vlăs
tarele tinere ale aceluiași trunchi 
fără dc moarte — au scris pagini 
glorioase dc istorie. O istorie care 
este a noastră, a tuturor șl fără 
dc care nu am mai 1; existat de 
mult.

Nc reîntoarcem astăzi la isto

a t r i e
virtuțile moștenite elin străbuni 
.și care se cuvin transmise celor 
.ce vor urma.

A ne iubi țara, înseamnă a ne 
iubi oastea, care însumează ener
giile noastre proaspete și le po
tențează la treapta invincibilită
ții, înscrisă altădată pe steagurile 
de pe Podul înalt Călugăreni, 
Plcvna și Murășeșli. Drapelele 
care au fluturat glorioase sunt 
astuzi ținute in mâini energice 
ți mai conștiente ca oricând.
l’enlru că iubirea de patrie în

seamnă VICTORIA. pământul 
liber sub soarele generos al vieții. 

EPOPEt
.Radu și căpitanul tonescu — Sinaia, locotenentul Cerchez, căpita
nul Dcciu. Groaza isc«ilu de atacul fulgerător „la baionetă" in 
rândul inamicului a fost dc o asemenea amploare încât singura 
soluție pentru honvezi, pentru a nu cădea răpuși, a fost să ridica 
mâinile și su se predea in masă. Numai la cota 400 „Circșoaia* 
s-au predat 400 dc honvezi, cu ofițeri, cu tot. Iu ziua dc 13 august 
lupta a continuat, honvezii au fost aruncai! peste apa Slănnculuii 
— care a mai apucat sa o treacă înot, care nu... Acțiunile inami
cului vor înceta în zona Oituz la data dc 11 septembrie.

Tiibut greu de sânge plătit de bravii vânători dc munte. Toți 
cej cate atunci, la Oituz, ca și în alte dăți, s-au situat în liniai
întâi a apărui ii țării sunt astăzi trccuți cu litere dc foc în Tan-
thconul Național. Spre veșnică amintire. ,

Episodul relatat, așa cum l-au înlățișat cronicile vren ii, re
luate de publicații de dată mal recentă, au demonstrat ca nccl 
cuvânt do sunet „I’E-AICT NU SE TRECE 1“ rostit dc români efl 
îndemn la bărbăție ostășească, este pc deplin acoperit do fapte, 
„I’E-AICI NU SE TRECE 1" s-a rostit și la Mără.cști, tot în acele 
zile; aceeași deviză a luminat calea soldatului român în anii 
cruntei conflagrații împotriva fascismului, din deceniul al cinetic»

„Puii dc lei" ai crestelor carpatine sunt la datorie, apărându-și 
onoarea dc soldat. O patrie avem ți numai una. Nu ruvnim la 
ceea ce este al altora dar nici nu permitem șl nu vom permite 
nimănui să nc silească a-1 da ceva din avuția noastră, din moște
nirea noastră din generație In generație. Eroi au fost, croi suni 
încă și vor fi totdeauna croi aici pentru a-și face, la nevoie, datoria 
față dc palric, mergând până la sacrificiul suprem.

rie. Rememorăm nume d<j mari 
comandanți — Mircea ș I Vlad, 
Ștefan cel Sfânt, și Mihai, maior 
Șonțu, căpitan Valter Mârăcineâ- 
nu. general DragaJina, general 
Eremia Grigorescu, mareșal Pre- 
zan, sau, mai simplu, oștenj ai 
țării. Rememorăm numele celor 
care au căzut în temnițe, începând 
cu Biâncoveanu cel Sfânt și fiii 
lui și până la cei neștiuți căzuți 
in hrube austriece, turcești, Ia 
închisorile și lagărele fasciste sau 
staliniste. Rememoram numele 
anonimilor căzuți în mină, în 
grelele accidente când cărbunele 
și-a cerut victimele, la Uricanl, 
I.ivezeni, Vulcan . Ei sunt eroi 
ai acestui neam.

Astăzi, 1 î zi dc praznic creștin, 
când înălțăm semnul Sfintei 
Cruci spre lauda Mântuitorului 
— „cel ce a pătimii și s-a-ngropa^ 
înviind a treia zi, după Scripturi, 
și s-a înălțat la ceruri și șadd 
de-a dreapta Tatălui" — se euvt» 
ne dară, să no rugăm pentru crodl 
noștri, să aducem înaltă cinstire 
celor ce au murit cu numele păa 
triei și al neamului românese 
pe. buze.

Solemnități
In semn de înaltă cinstire adu

sa eroilor patriei căzuți pentru 
apărarea țârii, astăzi, la mono 
montele istorfee și la locurile ca* 
re amintesc despre jertfa româ
nilor, vor avea loc solemnități lai 
care vor lua parte cadre militare, 
lucratori din unitățile i\linisteru-H 
lui dc interne, veterani de războiL 
reprezentanți al administrației 
locale și ai forțelor politice, co» 
tățeni. In cucul ceremoniilor •« 
vor prezenta onoruri militari 
și se vor depune coroane dc flor^ 
Astfel de manifestări sunt pro» 
gramate la Lonea, Petroșani, Vuti 
can, I.iipcni, precum șl îa Mo 
numcntul generalului Dragnl> 
na situat pe Defileul Jiului.
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in atenția naveiișmor leromie actuale în Polonia
La întocmirea noului mers al 

trenurilor, navetiștii Văii Jiului 
au fost nedreptățiți. In intenția 
de a răspunde solicitărilor elevi
lor și studenților, dl. Victor Iloiu, 
coordonator circulație mișcare 
al stației Petroșani, a obținut a- 
probare de la directorul general 
al Regionalei CF Timișoara 
pentru trenul cursă de persoane 
2731, cu plecare din Lupeni, în 
jurul orei 6,34 și sosirea în Petro
șani în jurul orei 7,20. In scopul 
întocmirii documentației, elevii 
de la liceele industrial și econo
mic, precum și studenții de la

UTP. sunt' rugați să prezinte la 
RCM Petroșani, in termen de 3 
zile, tabele nominale (semnate de 
conducătorii instituțiilor respec
tive), cu ce; interesați să solicite 
abonamente (cei care urcă din 
Lupeni, Vulcan, Iscroni). După 
întocmirea documentației, trenul 
circulă experimental 10 zile. DA
CA VA FI UTILIZAT, rămâne 
definitiv.

Mersurile generale s-au tipărit 
cu întârziere și vor apărea în 
jurul datei de 1 iunie. Vom re
veni cu amănunte. (Șt. C.)

„Goguță vă așteaptă”
Reamintim celor interesați că duminică, 30 mai 1993, ora 11, 

în sala restaurantului „Minerul” din Petroșani, va avea loc faza 
finală a concursului „Tip-top, mini-top“.

Concursul ca si la faza de selecție, se desfășoară sub emblema 
unui splendid cățeluș mecanic, pe care organizatorii și sponsorul 
l-au botezat „Gogută". Deci, copii, C.oguță vă așteaptă 1 (Gh. C.)

Fiecare al patrulea polonez 
consideră că țara este condusă 
de agenți (21 la sută, în timp ce 
48 de procente resp.ng această 
idee), fiecare al treilea este de
zorientat în această chestiune. 
Tendința de a găsi un țap ispă
șitor, căruia să-i poată fi atri
buită vina pentru toate insucce
sele, continuă să fie actuală, ceea 
ce i-ar putea impulsiona pe po
liticienii ce intenționează să preia 
puterea prin folosirea devizei 
curățirii țării de agenți. Insă re
zultatele cercetărilor efectuate în 
acest sens, de către Institutul 
de Cercetare a Opiniei și Pieții 
„Pentor“, ce atestă omniprezen
ța respectivelor agenții nu echi
valează și cu acordarea unui spri
jin automat adepților respecti
vului punct de vedere.

La întrebarea „Care este cel 
mai mare pericol pentru Polo
nia ?“, răspunsurile au fost ur
mătoarele: 63 la sută — șomajul, 
7 la sută — clericalizarca, 5 pro
cente — anarhia șl inflația, 4 
la sută — revenirea comunismu
lui și achizițiile făcute de capita-

MICA PUBLICITATE

lui străin, 2 la sută — influența 
străinilor, 2 la sută — demorali
zarea și războiul cu o altă țară, 
1 la sută — frânarea procesului 
de privatizare.

In topul personalităților poli
tice ale Poloniei, președintele 
Lech Walesa s-a plasat abia pe 
locul 8, în timp ce premierul 
Hanna Suchocka a ocupat al 
doilea loc, iar ministrul de ex
terne, K. Sskubiszewski, a venit 
pe locul al treilea. Conduce plu
tonul Jacek Kuron, ministrul 
muncii și politicii sociale (cu 67 
la sută), având și el mai puțin 
eu 10 procente față de topul 
anterior, ca urmare, probabil, a 
temerii crescânde a polonezilor 
față de fenomenul șomajului.

Președintele Walesa a obținut 
doar 25 la sută, mai puțin decât 
în topul precedent din decem
brie anul trecut. Majoritatea po
lonezilor se pronunță împotriva 
consolidării puterii sale.

Marian Krzaklewski, liderul 
„Solidarității", reprezentantul cu
rentului moderat, s-a plasat pe 
locul al 12-lea, pendulând cir
cumspect în timpul recentului 
val de greve pentru a apăra ro
lul „Solidarității" de garant al 
păcii sociale. Insă nici Krzaklew

ski, ca de altfel și premierul 
Suchocka, nu dispune de o solu
ție pentru depășirea fenomene
lor de șomaj și inflație. In ulti
mii 13 ani, polonia nu a avut ni
ciodată o rată a inflației cu o 
singură cifră. Prim-ministrnl 
Hanna Suchocka nu a reușit să 
dea politicii economice o viziune 
clară, pendulând între postula
tele muncitorilor -,i aspir;.țiile 
întreprinzătorilor, fără a putea 
mulțumi nici o tabără.

Numai 66 la sută din persoa
nele chestionate si-au exprimat 
preferințele față dc partidele 
existente în țară. Altfel, Uniunea 
Democratică (UD) a întrunit rO 
la sută din sufragii, urmată de 
Partidul Țărănesc (PSL) cu 6 
la sută și, surprinzător, de UP 
(Uniunea Muncii), recent creatâ 
•și care nu demult era marginali- 
zată pe scena politică poloneză. 
Se pare că această grupare preia 
rapid „electoratul nemulțumiți- 
lor" care și-au pierdut în politi
cienii ce leagă strâns combaterea 
șomajului de vânătoarea de a- 
gen'i. UP a reușit să întreacă ast
fel KPN (Confederația Poloniei 
Independente), de orientare popu- 
listă, și SDRp (Social Democra
ția Republicii Polone), de stânga 
și anticlericală.

ANIVERSARI

LA ANIVERSAREA celor 43 
de ani de căsătorie, soțul Ștefan 
urează dragei sale soții Ileana 
Nagy sănătate, viață lungă Ș* 
„La mulți ani precum si fi
icelor Viorica și Olga, cu prilejul 
aniversării zilelor de naștere. 
(3594)

PENTRU Marinca Eugen, cu 
ocazia zilei dc naștere, cele mai 
afectuoase urări de fericire, dra
goste și iubire. „La mulți ani 
din partea soției, fiicei si a so
crilor. (3591)

VANZAKI

VÂND canapea. 2 fotolii, mii- 
»uțâ. Petroșani, Gh. Barițiu, 24. 
(3602)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani, Republicii. 105/61. Te
lefon 543719, după ora 16. (3600)

VÂND video recorder Orion și 
televizor color Samsung, stare 
perfecta dc funcționare. Telefon 
542038, zilnic, ora 20—22. (3565)

VÂND Dacia 1300. an fabrica
ție 1981. petroșani, Slătipioara. 9 
(lângă ACR). (3564)

VÂND apartament 3 camere 
și Ford Escort. Petroșani Nord, 
bloc 57/60, după ora 16. (3556)

CASA de vânzare, curte, gră
dina, garaj, str. Timișoara, nr. 
32, Petroșani. (3494)

VÂND Mcrcedcs 240 Diesel, 
stare bună, preț convenabil, Vul
can. str. Traian, bloc 9A. ap. 1, 
sc. 1. (3193)

VÂND Trabant 601, stare per
fectă și TV Funai, 51 cm, relații, 
telefon 542795, după ora 17. (3aH4)

VÂND apartament 2 camere 
In Petrila. Informații. 8 Martie, 
bloc 9, ap. 34. (3589)

VÂND televizor color și video 
recorder Funai, sigilate. Telefon 
541605, după ora 13. (3590)

VÂND microbuz Barcas, 
1 400 uOO, negociabil, vizibil Piața 
Petroșani, telefon 545923. (3596)

VÂND Trabant 601 S. Vulcan, 
Preparației, bloc 8/11. (3592)

VÂND apartament 2 camere, 
încălzire centrală. Petroșani, 
Carpați, telefon 542057. (3597)

VÂND convenabil Skoda S 100. 
petrosarri, Dacia (colonie), nr. 
11. (3598)

VÂND Dacia 1100, telefon 
541096. intre orele 14—22. (3599)

DIVERSE

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

ABSOLVENȚII Liceului indus
trial Petrila, promoția 1982—1983, 
clasa a XlI-a B, sunt rugați să 
se prezinte în data de 28 mai 
1993, ora 17, în fața magazinului 
„Jiul”, Petroșani. (3579)

SCHIMB LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră confort I, 

Petroșani, Aviatorilor, bloc 27A, 
et. 1, ap. 37, cu apartament 2->-3 
camere, zona Aeroport. (3585)

OFERTE SERVICIU

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

SOCIETATEA Comercială „LO
TUS" import-export SRL (disco
teca studențească), angajează 
barman-ospătar). (3486)

ANGAJEZ vânzătoare consig
nație, ospătari, barman, munci
tori necalificați. Telefon 545923. 
(3596)

DECESE

FIUL Gcorge, tatăl Ionel, mama Virginica, sora Florincla, 
anunță ui adâncă durere decesul scumpei lor

PREDOI CAMELIA (30 ani)
Nu te vom uita niciodată.
înmormântarea va avea loc vineri, ora 13. Cortegiul funerar 

Pleacă de ja domiciliul din Petroșani, Republicii, bk 96. (3603)

ILORINELA, cu inima zdrobită de durere, deplânge dispa 
riția iubitei sale surori

I’REDOI ( '1MEL1 \
\ ci rămâne mereu in inima mea I (3603)

COMEMORĂRI

CU ADANCA durere in suflet anunțăm că s-au scurs 4 ani 
de când ne-a păiă'.it pentru totdeauna scumpa noastră mamă, 
soacra și bunică

VASILESCU M Vl’JOAItA (lîlC'A — 39 ani)

Fii fericită acolo sil.'.
J’u mamă imn una tă
Ca cei ce le-au iubit aici
N-o să te uite niciodată,
fiica Cl.iudta, ginerele Bebe .și nepoțelul Andrei. (3588)

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

liii'cgisfrată la Registrul Comerțului sub 
<>> > 20/621/1991.

< «ni virament: 307060201 — BCR Pe- 
tro>dfiL

Director; MIRCEA BUJORESCH 
Director exccullv: ing. Alexandro 

BOGDAN

NOI" S.A.

Societatea Comercială 
de Construcții „CONPET” SA 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ

în data de 11 iunie 1993,

CONCURS
pentru ocuparea postului de
— CONTABIL ȘEF
Condiții de participare: studii superioare și minimum

5 ani vechime în specialitate.
Relații la sediul unității din Petroșani, str. 1 De

cembrie nr. 90.

Societatea comercială 
de Construcții „„OhiPET" 

□ A Petroșani
str, 1 Decembrie nr. 90,

ORGANIZEAZĂ

săptămânal, joia, ora 13, la sediul unității, licitație 
publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea dc mijloace 
fixe, a căror listă se află la sediul societății.

Garanția dc participare reprezintă 10 la sută din 
prețul dc pornire a licitației și sc depune cu 3 zile înainte, 
la casieria unității.

Relații la telefon 511152.

ABATORUL Petroșani
ANGA.JEAZA DE URGENȚA

— 2 gestionari pentru depozitul rcfrigerarc-congelare, 
dc preferință bărbați, cu o vechime dc cel pilțin 5 ani 
in gestiune.

Informații la telefon 512051, 512893. (360i)
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