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R.A.H. Petroșani trece printr-o 
situație neaarâ

Compania de pompieri
Petroșani sărbătorește 

40 de ani de la inthntare
■ Ministerul Finanțelor sesizează Mi

nisterul Industriilor asupra unor nereguli 
de la RĂII Petroșani.

■ Ministerul Industriilor trimite un 
delegat la RĂII să facă ordine cu condu
cerea și Consiliul de administrație. Deci, 
ordine „de sus!“

■ Delegatul este ing. Ioan Gâf Deac, 
secretar de stat în Departamentul Mine
lor, care trăiește, de vineri, un adevărat 
coșmar. Probabil și de aceea nu stă de

vorbă cu presa. Păcat, eram vechi prieteni...
■ Se ajunsese la demiterea d-lui di

rector general Benoni Costinaș. Care nu 
s-a produs.

■ ...Luni, s-au întrunit toți directorii 
de la exploatările miniere. La Liga sin
dicatelor. Hotărârea a fost unanimă: „Da
că se fac iar schimbări de sus, demisio
năm în bloc“.

B Se vorbește și despre o demisie a 
d-lui Benoni Costinaș, pe care dânsul ar 
fi depus o Cert este că ie ri, la ora 8,30, 
dl. Costinaș a plecat. Intr-o direcție ne
cunoscută. Oricum, în țară și in concediul 
dânsului.

■ Ceea ce o neplăcut, la RĂII se în
tâmplă lucruri neclare. De vineri până 
azi, oamenii din Valea Jiului vorbesc, 
înainte, în timpul șutului și la cârciumi. 
In timpul acesta (după cum se exprima 
liderul Vârjan, de la Vulcan), dl. Cozma 
este la Geneva. Altă viață...

■ Oricum, ortacii dânsului l-au „pus 
la punct" pe dl. Gâf Deac, care a luat 
drumul Bucureștiului. Jeri, la ora 15,30, 
dl. director Benoni Costinaș s-a întâlnit cu 
toți directorii de mină. Să vedem ce-o 
ieși!

■ Sigur, vom reveni '
Mircea BU.IORESCtl

In pagsna -aCe eu ar fi trebuit scris tesore
I

concursul Jâiss Valea Jiu ui"

Se împlinesc 40 de ani de la 
1 Iunie 1953. de când ființează 
in viața Văii Jiului, Compania de 
Pompieri Petroșani, subunitate a 
Comandamentului Trupe.or de 
Pompieri, cu misiunea principală 
de a salva viețile oamenilor, pro
prietatea publică și particulară 
împotriva incendiilor, inundațiilor, 
calamităților naturale și catastro
felor.

Actul de naștere a Companiei 
era justificat de importanța eco
nomică deosebită și în creștere 
a acestei zone a județului Hune
doara, importanță dată de exploa
tările miniere ii> plină dezvol
tare, de alte obiective economice 
din industria minieră, din indus
tria energetică saL1 chimică, din 
sfera transporturilor și comerțu
lui, ca și sporirea continuă cu 
noi locuitori a populației Petro- 
șaniului și a celorlalte localități 
din Vale.

Raionul de intervenție încre
dințat spre ap irare Companiei de 
Pompieri Petroșani cuprinde în
treaga Vale a Jiului de la limitele 
extreme — vecinătăți cu județele 
Caras-Severin. respectiv, Vâlcea, 
pe defileu până la județul Gorj, 
iar spre Hațeg până la Ohaba de 
Sub Piatra — viaduct Ciopeia. 
Este o zonă destul de marc în 
care, pe lângă toate obiectivele 

economice, sociale, culturale, lo
cuințe și gospodarii cetățenești, 
sunt cuprinse și »upr. fețele a 
cinci Ocoale Siiv.ci cu pădurile 
aparținatoar--. Era. și este deci, 
absolut neces »ra existența sub
unității, nenumăratele situații și 
evenimentele produse în cei 49 
de ani și la care Compania a 
intervenit in cele mai diverse 
condiții, confirmând această ne
cesitate.

Cadrele și militarii în termen 
ai companiei i-au pus de nenu
mărate ori vi ta în peri-ol pen
tru salvarea altor vieți, a unor 
valori deosebite s.>u a burfurilor 
cetățenilor, o enumerare a inter
vențiilor ar fi de prisos Câteva 
zeci de cicluri de inori și-au fă
cut datoria legală fată de țară, 
instruindu-se și înde .Zmindu-si 
serviciul militar aici în condiții 
mai grele sau mai ușoare, după 
cum au fost ordinel, \ ița unei 
companii 'ie pompieri, a celor 
ce-și desfășoare activitatea în 
acest mediu înseamnă o perma
nentă stare de v( ghe, o renun
țare conștientă la multe d n bu-

Cpt. Constan’in MAllZA, 
Comandantul Compuniei de 

Pompieri Petroșani 

(Continuare in pag. a 2-a)

Dacă subsemnatul ar fi un om 
râu (și zău că nu e), ar spune 
că spectacolul-concurs „Miss Va
lea Jiului" n-a fost cine știe ce 
reușită, așa după cum și-a dat 
seama urmărindu-1 prin binoclu. 
De ce prin binoclu? Pentru că 
a fost la mare înălțime: a stat 
pe ultimul rând din sală, adică 
pe locurile lăsate lioere de por
tari, paznici de noapte, femei de 
serviciu și cane astăzi sunt ocu
pate numai de către presă. Ne am 
mai încălzit nițel aflând că avem, 
totuși, pe cineva care stă jos, 
bine merci: domnul Director, a- 
l'lat în juriu.

N-am să suflu un ouvințel des
pre tristețea pe care mi-a pro

HAIEG

vocat-o Octavian Ursulescu și 
Cătălin, fiul lui Crișan. Ei au 
fost, pentru un om care a mai 
văzut spectacolul, previzibili în 
tot ceea ce au spus și făcut. Asta 
pentru că ei au învățat un show 
pe de rost și n-au făcut nimic 
altceva decât să-l reproducă pe 
scenă. Cuvânt cu cuvânt. Singura 
schimbare a fost aceea că pe 
masa juriului (și np numai) au 
fost așezate exemplare- din re
vista FSN-ului, „Azi“. Din aceste 
frumoase reviste, opoziția a con
struit avioane din hârtie pe care

Vali LOCOTA

(Continuare (n pag. a 2-a)

Concursul „Tip-top, mini - top”, o sârbâtmre 
a copilăriei

Duminică dimineața, sala res
taurantului Minerul din Petroșani 
a devenit neincăpătoare. Peste 200 
de p. mți și mulți, foarte mulți 
copii au luat parte cu însuflețire 
la faza finală a concursului „Tip- 
top, mini-top“, ce. s-a dovedit o 
adevărată sărbătoare a copilăriei.

A fost încă o dovadă a faptu
lui că ideea organizatorilor, soții 
Rodica și Vintilă Scoblei, și a 
patronului firmei „SC Disco-Bar“ 
SRL, dl. Vasile Ciser și d-na 
Giana Ciser a avut o extraordi
nară priză la public.

De altfel, spectacolul de dumi

nică, intins pe parcursul a aproa- 
p> 5 ore, a atins cote neegaiate 
in Valea Jiului. Cei 28 de con- 
curenți (copii intre 3 și 7 ani), 
ce păcat că unii din parlici- 
panți la pruna fază s-au retras, 
precum și cei 13 concurenți care 
s-au înscris doar la această fază 
au oferit un spectacol deosebit 
de entuziast, la reușita căruia o 
contribuție esențială a avut pre
zentatorul Nicu I’ătrașcu.

Juriul a fost constituit din: 
dl. Vintilă Scoblei (organizator, 

Florina Necșulescu, Gheorghe Va
sile Ignat, Simona Ilia 11 ani), 

din partea publicului și subsem
natul. Putem spune că juriu! deși 
a avut o misiune d<.*stul de difi
cila, dată ffind absurditatea unor 
părinți, care cred . d-spre copiii 
lor că sunt de neîntrecut a reușit 
sa duca la bun sfârșit un con
curs desfășurat pe muchie de 
cuțit, dată fiind valoarea apro
piată a concurenților. DatoritR 
bunăvoinței organizatorilor și 
sponsorilor, dl. Vasile Ciser, dl.

Gheorghe CHIKVASA

(Continuare m pag., a 2-a)

. O societate pe roți
Director, ing. Pctrișor Văleanu

Autobaza Hațeg, cunoscută sub acest nume, i.și are activitatea 
canalizată in doua domenii: transport de persoane și transport de 
marfă.

Pentru transportul de călători, Societatea are in dotare 24 
autobuze, acoperind traseele Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu; Hațeg 
— Deva — Caransebeș — Lugoj — Timișoara; Hațeg — Hunedoara.

Pentru coloana marfa, numărul autovehiculelor din dotare este 
de C0, fiind folosite prin contract de societățile comerciale, agenți 
economici particulari, alte societăți.

Ca noutate absolută, SC „Hațeg Trans“ SA este autorizată 
pentru a efectua revizij tehnice auto, atât pentru autoturismele 
populației, cât și pentru întregul parc au'o din dotarea societăților 
comerciale din toată țara.

Printre cei care rulează lunar peste 3 000 km cu zeci de călă
tori in mașină, se numără domnii: Romulus Turcu, Ion Vâlceleanu, 
ILion liberiu care pot fi întâlniți zilnic pe șoselele județului și ale 
celor limitrofe.

In fruntea coloanei marfă s-au distanțat domnii: Ion Petea, 
l.azar Făgaș, Paul Roșu, care fac aprovizionarea societăților comer
ciale.

. (Continuare iu pag. « 2_a) Dorel NEAMȚU

Dacă ați fi șeful guvernului, cum ați stârpi corupția?
0 Cei chestionați pe stradă s-au pus, pentru câteva minute, nu in pielea, ci— -- - ■ ---------------- ■ — ț

pc funcția domnului Văcăroiu
Și la italieni s-au înregistrat 

acie de corupție. Numai că la ei, 
după ce presa le-a făcut pubiice, 
n-a fost nevoie ca președintele 
să îndemne organele în drt.pt să-și 
facă datoria. Nici ca Parlamentul 
să alcătuiască o serie de comisii 
care să acheteze și să tragă con
cluzii. La frații noștri din Pe
ninsula italică democrația este 
democrație — fără atributul de 
originală —, așa că justiția n-a 
așteptat să fie împinsă de la 
spate. Știind că puterile în stat 
sunt cu adevărat separate, justi
țiarii și-au făcut meseria. Și au 
făcut-o de așa manieră încât au 
căzut multe capete mari. Nu doar 

plevușcă. Și-au rupt gâtul până 
și unii minștri, iar cabinetul a 
trebuit să demisioneze. La noi,

Ancheta noastră

în afară de declarații care mai 
de care mai focoase și pompoase, 
treaba se urnește greu. Este acu
zat tot cel care a iscat scandalul. 
Acuzat că n-a procedat astfel pe 
când era mai marele Gărzii Fi
nanciare.

Premeditat se uita ins.i că dum
nealui a făcut asta, in chiar ple
nul organului legislativ, cu vreo 
12 luni in urmă. Ce părere are 
despre toate acestea omul de 
pe stradă? Acest lucru am încer
cat să-l aflu intr-o anchetă de 
opinie în care am pus subiecților 
întrebarea: CUM AT1 PROCEDA 
PENTRU STARPIREA CORUP

ȚIEI DACA AȚI FI PR1M-MI- 
NISTRU? Răspunsurile primite, 
în cele ce urmează. • NICU TU- 
DOR, maistru: „E așa de greu 
să răspund. Aș începe de sus in

Gheorghe OETEANU

(Continuare in pag- ■ 2-«)
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\jMiiss Valea Jiului”

Astfel, ea 
spiritualitate, 

distrug

K-a 1. ns.it lin pe deasupra cape
lelor F.SN-iste <hn sala.

Am să vă ascund cu strășnicio 
pi faptul că aceasta minune mio
ritica care e „Prințesa Frumu
seții", în buletinul căreia scrie 
Mihacla loncscu, avea un dinte 
cu o carie mare și un molar mic, 
din tabla (piobabil inoxidabilă) 
și de aceea încântătoarea era 
nevoită să zâmbeas a cnigmatia 
precum Mona Lisa, 
câștiga mult în 
Oare de ce trebuie să 
coiola de minuni a lumii?

în articolul de față am să mă 
feresc din răsputeri să scriu ca 
lotul național de Miss-uri s-a 
aflat, din pavate, cam pe la 
slursitul carierei, căci cea mai ti
nerica dintre ele avea 24 de ani, 
o vârstă vene; bila pentru o 
Miss, nu-i așa?
z Pentru ca nu vreau nici în rup
tul capului să supăr pe cineva 
dmtre cei care mișună sub acope
rișul Casei de cultură din Petro
șani, n-am .să pomenesc nimic 
despre hrubele de la demisol, 
numite și toalete. M-am referit 
aici la niște încăperi cufundate-n 
intuncric și intr-un lichid cu mi
ros puțin in țipător. Numai puțin 
— ca să nu se supere pe mine 
femeia de serviciu. Despre insta- 
l.iția sanitară pot să spun că e 
excelentă. Robinetul l-am deschis 
toarte ușor și, spre surprinderea 
mea. apa a început să curgă. Pe 
pantoful meu, bineînțeles. Asta 
pentru că o chiuvetă aflată in
tr-un astfel de loc nu poate să 
aibâ sifon. E furat, de obicei, de 
tătre gospodari. Mă mir: in peș
teri sunt sifoane.

Frumusețile noastre, adunate in
tr-un buchet de 12 floricele, cu
lese de prin Vale, au fost pe 
gusturile -tutulor" ortacilor din

grupa
1 din

t

I
J
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Celor 22 de copii din 
Ti ijlocie a Grădiniței nr. 
X ulcan, doamna educatoare Eli- 
s beta Boia le-a pregătit, pentru 
azi o surpriză. Cu toții vor 
merge la cofetăria „Tabita". Pră
jiturile și sucul de acolo le vor 
face ziua lor și mai... dulce. (G.O.)

(Urmare din pag. I)

Pai dacă se-n- 
ce-ar 

Să te sinucizi tu, om
E

jos. (Râde). Pai, asta am zis! De 
sus in jos. Și s-ar opri odată. 
Daca e corupt ăla care sta bine 
phinlat acolo sus și are salariul 
mare, ce să mai spui de ăla mic 
dc jos?" • ȘTEFAN Ml HAI, lă
cătuș: „Auzi, mai tată, ce între
bare de baraj! — .S-o luăm de 
la început! Tu crezi ce scrie în 

| „Evenimentul?" Eu cred, că nici 
am nu scriu așa fără sa aibă 
ce.a documente.
tinde corupția atât de sus, 
trebui?
simplu? E o treaba delicată.
b.ii sus, n-ai cc sa mai comentezi. 
E delicat, tare delicat!" «, DUM1- 

i TRU DUHNEA, profesor: „Aici
«.• ffioblcma... Dac-aș fi prim-mi- 

^nistru! E greu de răspuns pen
tru că nu sunt respectate legile. 
Dacă legislația ai- fi suficientă și 
aplicată, ar fi ușor. Dar daca 
legea nu se aplică, atunci corup- 
ți i merge mai departe. Să fie 

.instituții și organisme care să 
jQe aplice. Or, nu se aplică pen- 
lli u ca nu există acoperirea 1c- 
g.im. Cei c.ire nil respectă legea 

l£u răspundă in fața instanței “ . 
.• V/folI E , ROT ARU, , miner: \ 
«Corupția? Legile mai a.spre. (Me- 
Miteuzâ), Asta sa fie. Mai aspre" 
Ji. să se aplice!" • MARIN POJ’A’ 
pciua. ..ic£ ,1 spânzura pc toți La.'

sală. D. la frumoase cu o consti
tuție fizica invidiată chiar ți de 
luptătoare (să zicem pentru pace, 
ca să nu le supărăm), la gingașe 
aruncătoare de disc (viitoare 
cântărețe, idem) șl până la cele 
categoria muscă (aici salvați-mu 
dv.i dacă puteți!). Drosophila me- 
lanogastcr? Dacă doriți!

In cele din urmă, fericita câș
tigătoare a titlului „Miss Valea 
Jiului" a fost Dana Șandru din 
I.upeni. Spre satisfacția publicu
lui, în general și a 
cial. Fură îndoială, 
cu mir fata cea mai 
inteligentă din câte 
scenă, vineri seara.

Astfil s-a încheiat 
maraton al frumuseții, 
bunul D-zeu știe câtă bataie 
cap ne-a dat el nouă, bărbaților. 
Dacă a fost bun sau rău, asta 
judecați dv, cititorii. Noi vă pu
tem arăta pantofii pe care i-am 
tocit alergând de la un concurs 
la altul, firul de păr alb ieșit în 

ce jurizam, căli mările de 
care le-am golit ca 

cc

mea in spe- 
a fost unsă 
frumoasă ți 
s-au foit pe

un adevărat 
Numai 

de

timp 
cerneală pe 
să vă informăm la zi cu tot 
mișcă in Vale. Pentru că firea 
omenească este iremediabil op
timistă, n-avem încotro: ne rugăm 
seară de seară ca ediția de anul 
viitor sa vină mai repede și să 
fie cel puțin la fel, dacă nu de 
zece orț mai reușită. Ne mai ru
găm cu evlavie și pentru sănăta
tea participantelor de anul acesta 
și pentru a celor care vor vini 
anul viitor. Amin!

fiscală? 
„Când

care f uă și care își însușesc 
necuvenit. Âș începe de sus în 
jos. Dc la al mai mare până la 
ăl mai mic. Altcumva nu se poa
te!". • .SC11R1P IANOS, pensio
nar: „Tot așa. Exact. I-aș trage-n 
țeapă. Așa cum a spus și cuscru’". 
■ ADRIAN BEI,EA, electrician: 
„în primul rând, de sus în jos. 
Peștele sc-mpute de la cap, deci 
aș începe de sus în jos. Cel prins 
n-ar mai scăpa. Pe viață. Aș în
cepe cu primul pe care l-aș prin- 
dc. CYed c-ar fi bună o dictatură 
militară pe timp de un an". • 
NAGY AI.EXANDRU, șofer: „Aș 
pune organele financiare la zid 
dacă nu-și fac datoria. Cine să 
stârpească evaziunea 
Buna?" • C.M., medic: 
legea e valabilă pentru toată lu
mea, ai .șanse. De aici pleacă 
toate.' Respectul pentru adevăr, 
pentru lege. Și, in plus, să existe 
o adevărata separație a puterilor 
în stat". • NICU POPA, liber- 
profesronist: „în primul rând aș 
da salarii mari celor care au 
funcții pentru ca să nu mai fie 
tentați sa primească mila și alte 
chestii. După aia, aș da salarii 
bune la toată lumea. I-aș verifica 
p toți ăștia care au fost înainte 
nomencla tu riști să văd cp funcții 
au acum. Aș pregăti cadre tinere.
Pe ăia 
(funcții 
acutna,

vechi i-aș verifica £ ce 
oc'upu. Ca așa cum € 
s-a făcut d-xjr o rotire a

CONCURSUL „IIP-TOP, MINI TOP‘*

M msur de la .SG Kcnaan SRL Vul
can șl a d-lui Tamaș dc la SC 
Lucoris .SRL Petroșani, toți copiii 
au primit premii 
concurs), Lăuturi 
înghețată.

D,.r ca în orice 
xistat câștigători.

(mențiuni 
răcoritoare

in 
Vi

e-concurs nu 
lată-i: premiul 

special pentru locul I: Alexandra 
Natanlilu; premiul 1 Sabrina 
Farkaș, premiul al 11-lea Daniel 
Brăiloiu ți Cristian Both, la ega
litate, premiul al lll-lea Andia 
Sienne’h. Andreea Popescu, Ște- 
fania Ulucaru șl Alexandra Ți- 
rea. Premii pentru costumație:

COMPANIA DE POMPIERI PETROȘANI 
și stau în fața subunității, favorî- 
zându-se desfășurarea unei vieți 
normale in Valea Jiului șl din 
acest punct de vedere.

Se cuvine să spunem că în toată 
această perioadă colaborarea noas
tră cu diferite Întreprinderi șl 
instituții din zonă legat de pre
venirea unor situații deosebite 

sau de organizarea si desfășurarea 
intervențiilor a fost corespunză
toare și de asemenea am fost 
sprijiniți în activitate de către 
aceste unități, ca și de Grupul 
de Pompieri al județului Hune
doara.

Moment de bilanț, rjeeastă ani
versare, care a avut loc sâmbătă, 
a constituit prilejul pentru anga
jarea întregului personal al Com
paniei de pompieri Petroșani, de 
a fi și în continuare în 
oamenilor In mijlocul 
trăim, pentru îndeplinirea 
nilor specifice, în raionul 
tervenție încredințat,

(Urmare din pag- I)
cur'ilc unei vieți obișnuite, dar 
care pentru acești oameni repre
zintă de falit existența însăși, o- 
bisnuitul cotidian. Răspunsul la 
apelul de intervenție trebuie sa 
1 ie prompt, în orice clipă din zi 
și din noapte, cu forțele pe care 
le necesită și caic sunt disponi
bile. în răstimpul de la înființare 

prezent o serie de 
identificat via- 

vmța companiei: 
Chiseliță, l’ctru 

Nechita, loan 
Ivănuș, Mocioacă 
Cioploiu, Aurel 
Nistor, loan Da
liei j, Petru Jitca, 
l'rin contribuția

.și până in 
cadre ți-au 
ța cu 
Costachi 
Tudor, Valentin 
Jitca, Nicolae 
Ion, Ghcorghc 
Stoica, Mircea 
nesc, Dumitru 
Ana llinescu. 
lor, ca și a altora care și-au făcut 
sau iși fao serviciul in această 
companie, s-a reușit îndeplinirea 
misiunilor și sarcinilor ce au stat

10,00
11,00
12,00

întâlnirea de la Consiliul județean cu reprezentanții 
Adunării Europei a a\ut loc. Efectele deocamdată se lasă 
așteptate...

La • plimbare
Aleea Crizantemelor din orașul 

Vulcan a fost asfaltată pc o por
țiune de 100 metri. Astfel, drumul 
spre Primărie a devenit neted ca 
bumbacu’. Acum oamenii circulă 
voioși si nimeni nu a mai fost 
văzut dând în gropi.

Oare când se vor pune la punct 
și celelalte străzi din oraș? Până 
atunci, cei din cartierul Micro 3 
și Brazi vor coborâ să se plimbe 
prin centru, acolo unde străzile 
sunt mai bune.

E și asta o soluție!

o societate pe roți
1

(Urmare din pag. 1)

In contractul colectiv de muncă este stipulat un articol — care 
face selecția angajaților, în special a

— consum.u-ea băuturilor alcoolice
de organele de poliție
«le muncă.

Dl. Dănnț Vârtan, conducător auto din 1984, a trebuit 
păcate, în ziua documentării, să lase volanul mașinii sale pentru 
totdeauna în mâna altui conducător aJto,

. « Pentru consumarea băuturii alcoolice i s-a desfăcut contractul 
de munca, mul(urnindu-i-se pentru... ■> colaborare. Amănuntele 
iie-au fost furnizate de dl. mg. Petrișor Vâleanu, directorul socie
tății, *

conducătorilor auto:
și depistarea celor in cauză

țM pedepsește cu desfacerea contractului

din

Robert Pascal, Patrlcla Oltan șl 
Alex.india Todericl. C<1 mai ti* 
ncri participanți Francesca Foi
șor șl Andreea I’uha. Cel mai 
înflăcărat spectator dL Ștefan 
Somogy.

Concursul s-a desfășurat fără 
Intrare, iar coslul premiilor s-a 
ridicai la 300 000 h i, iar în în
cheiere formația „Ad-hoc“ a EG 
„Disco Bar" a oferit un recital, 
tuturor partlcipanților.

Felictări și mulțumiri soților 
Scoblei și Ci er pentiu această 
minunată sărbătoare a copiilor, 
care la amil va marca a doua 
ediție.

slujba 
cărora 
misiu- 
de in-

Aii sesizat, 
vă răspundem

D-na GRIGORO1U Viorica, Pe
troșani: Referitor la problema
c.u-e ne-ați făcut-o cunoscută am 
discutat cu domnul comandant 
al Poliției municipiului Petroșani. 
Dânsul ne-a comunicat că veți 
primj răspuns, în scris, acasă. 
Totuși, dacă doriți, puteți trece 
oricând pe la poliție .și să solici
tați o audiență la comandat. 
Dumnealui se va ocupa personal 
ca problema să fie rezolvată. 
(Gn. OLTEAN U)

i
>>

4

s .

HOROSGO
GEMENI —

E posibil ca azi, în plan pr<h 
fesion.d, să beneliciați de ț> pro* 
inovare.

IlAO — OAIE
Nu este exclusă o oosibilă start 

dv animozitate.
LEU — MAIMUȚA «g 

încercați să vă relaxați. Neetfc 
zurile actuale sunt doar aparente.,, 

FECIOARA — COCO.ȘUlfj

încercați să vă păstrați stal/p 
litatca .și veți avea surprize plă* 
cute. .

BALANȚA — CAINELB

Influența dv. asupra prietenilo» 
și a celor ce vă înconjoară este, 
azi, de invidiat. > ■■

SCORPION — MISTREȚ «
Nu încredințați nimănui aface-» 

rile dumneavoastră. < *3
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAlt
Se profilează o perioadă maț 

dificilă,- pe care o puteți depăși 
insa rapid. •

CAPRICORN — BOU -.*■
Tratați tot ceea cc faceți cu 0 

atenție deosebita. A.-.tkl, ytțî 
reuși! -

VĂRSĂTOR — TIGRU a
Bcneficiați de o zi excelentă, 

cu multă diirtracție șl voie bună. 
Singura condiție este su nu vă 
izolați In singurătate. , «

PEȘTI — IEPURE 1
Atenție mare atunci când fo

losiți persoane influente pentru 
a va atinge scopurile.

BLKBEO — DRAGON
Nu vă lăsați copbeșit(â) d<J 

8nji. mu;
TAUR — ȘARPE

Azi șansa e dc partea dumno 
voast ră I . ms■ .. >

TVM. Teiematinal.
Tvll lăți.
TVll Cluj-Napoca.
Teatru TV.
CE FACEM CU VIOLON
CELUL?
CFI; Mozaic.
Desene animate. 
Actualități. 
Ora de muzică. 
Didactica.

13.30
14,00
14.15
15,00
15.30 Telețcoală.
16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prieteni (1).
18.35 Starea națiunii.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport
20,45 Festivalul copiilor.
21.15 Film serial.

MIDNIGHT CALLER.
(SUA, 1989). Episodul

22.15 Universul cunoașterii. 
23,05 Actualități.
23.15 Salut, prieteni (II).

MIERCURI, 2 IUNIE

7,00 
10,00 
11,00 
12,00
13.30 
14,00 
14,15 
15,00 
15,45 
16,00
16.30 
17,00 
17,05 
17,35 
17,55

lângă noi. 
muzical.

artistic.

TVM. TelematinaL 
TVR Iași. 
TVR Cluj-Napoca. 
La Sept. 
Desene animate. 
Actualități. 
Ora de muzică. 
Didactica. 
O samă de cuvinte. 
Oameni de 
Panoramic 

Actualități. 
Documentar
Arhive folclorice. 
Fotbap Ceho-Slovacia 
România. 

20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.40 Azi în prim plan. . . 1_ .
21.40 Telecinemateca. 55 DE

$ LE LA PEKIN. (SUA, 4963JC 5 
21,25 Agenda culturală.

0,25 Actualități.a*

* K 
•ț
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SPORT - SPORT - SPORT SPORT - SPORTA
M Hil i [âjliial, [! ii ini a Solia oaii, [HPl ROBIiEI h RM
■isPRIMITI-I CU JIUL, FARA 99 DEBIT” t

ONORURI"
ȘTIINȚA: Locziko, Suiogan, Costache, Bolea, Dru- 

mca, Gheorghe Claudiu, I’alamariu, Rațiu, Drăghici, 
nuș, Rcvnic, Medragoniu, Laric (Trancă), Andreiță, 
re?an. Antrenor ing. Emil Druinca.

Ivă-
Mu-

dez-„Campionii" Cupei au fost în culmea eforturilor 
interesate care au vizat întotdeauna performanța colecti
vă. Ei nu sunt nici monștri sacri, nici croi inaccesibili, ci 
sportivii în care focul vieții și al jocului a atins maxim de 
incandescență. ____

Poziția treisferturilor mi-a amintit, întotdeauna, de 
versurile treptate, maiakovskiene, iar barele de rugby, 
un suprem senin heraldic:
Hcrcule. -

II — simbolul, inițiala lui

TRACTORUL BRAȘOV — JIUL 
PETROȘANI 1—0 (1—0). Gazdele 
au început jocul tare, dominând 
in primele 10 minute, punând 
în mare pericol poarta apărată 
de bravul Anton. După primul 
sfert de oră, însă, partida s-a 
echilibrat și prima ocazie de gol 
a aparținut oaspeților. Scăpat din 
corzi, Militaru a făcut o verita
bilă cursă de la mijlocul terenu
lui, a lobat mingea peste Ungu
reanu, dar... balonul s-a scurs 

milimetric pe lângă bară. Era min. 
17. La numai un minut diferență. 
Tractorul a deschis scorul. După 
un corner scurt, executat de pe 
stânga, mingea a fost recentrată, 
Boldor a pătruns în viteză, pro
fitând și de neatenția apărători
lor, și a înscris din apropiere, cJ

capul, făcând inutilă 
ultimului apărător.
. Jocul a purtat în 
amprenta unor

intervenția

continuare 
amprenta unor „lovituri" decisi
ve, ambele formații jucând des
chis. Ga.șpar a ratat egalarea în 
min. 38, când a făcut un adevă
rat slalom printre adversari, dar 
fenta sa de șut nu l-a putut În
vinge pe Ungureanu, care a scos 
golul cu un uimitor reflex. Stancu 
a lovit și el puternio balonul cu 
capul, dar faza a avut aceeași 
soartă.

Și gazdele s-au aflat în 'fața 
unor situați] bune de 
dar apărarea imediată 
datorie.

După pauză același 
jocului, cu Jiul decisă să remon
teze diferența. Fazele de atac au

a marca, 
a fost la

aspect al

fost însă oprite departe de careuj 
de 16 metri, iar loviturile liber» 
acordate au întâlnit fie ziduL1 
sau au ocolit poarta. In min. B6? 
Stoica a executat foarte bina ■ 
directă, dar nici de data astai n<T 
s-a înscris. Ofensiva Tractoruluf 
s-a izbit în continuare de q apF 
râie bine grupată, șl, pe ar*esf 
fond, gazdele au obținut nu mal' 
puțin de 5 cartonașe, față 
unul al oaspeților (Bururitla). Din1 
min. 85 el au jucat în 10 oameni,'

JIUL: Anton — Buruntia, Mltf»1’ 
cea Popa, Gașpar, Docl t, Gioabă^ 
Gristea, Huza (min. 35 CristescuJ^ 
Stăncio (min. 46 Stoica). Militard/ 
Stancu. A arbitrat bine Georga 
Ionescu, ajutat de V. Argăseali 
(ambii din București) și Silviț 
Ioan (Galați).

STEAUA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 11—15 (0—5).

O încleștare de 80 de minute, 
In care totul a ars la o tempe
ratură ce a ridicat mercurul ter- 
mometrului celor două eclupe și 
1 galeriilor cu mult peste limita 
febrilă admisă.

Studenții, cu încă o cupă 1n 
palmares, finallș'i și anul trecut, 
au dorit să câștige trofeul mai 
mult decât și-a putut Imagina 
adversarul, care a mizat nu in 
ultimul rând pe strălucitoarea sa 
carte de vizită și pe avantajul 
terenului propriu.

Steaua a început partida în 
f^rță, crcându-și două situații 
bune de a marca: Ignat (min. 4 
și Popiștean, min. 9).

Prima scânteie a Științei o 
aprinde Suiogan in min. 16, când 
salvează echipa de la o încercare. 
Din min. 20, studenții pun stă
pânire pe joc și la numai 
minut Rațiu se 
5—0. Drăghici nu 
1 aza insă a avut
câr.d- Bolea, Gheorghe Clauaiu, 
Sti.lian, Locziko au realizat 
n.<rj frumoasă acțiune de 
a primei repiize. Militarii 
trimis in min. 37 balonul in
repriza închcindu-se in avantaj 
pentru studenți.

După pauză, '.eliștii reduc din

un 
duce in eseu, 

transformă, 
un Wrecc_.nt,

cea 
atac 

au 
but,

diferență în min. 48 prjn Ignat, 
5—3, din lovitură de pedeapsă. 
Mureșan ii blochează pe Sârbu, 
într-o fază critică, iar tușa jucată 
în doi, cu Rațiu pe post de mij
locaș la grămadă, este fructificată 
de același jucător (Rațiu), care 
se duce pentru a doua oară în 
eseu, 10—3, transformă Drăghici 
și 12—3.

In min. 57, Ignat transformă o 
lovitură de pedeapsă 12—6, dar 
peste trei minute Ivănuș reușește 
o lovitură de picior căzută .ți 
15—6. Steaua înscrie prin Sârbu 
un eseu 15—11, Popișteanu tri
mite balonul în but, ratând trans
formarea și pe fondul unei pre
siuni tot mai mari a militarilor, 
studenții II contracarează prin 
trimiterea unor șuturi In
terenul advers, pentru a se putea 
grupa in jurul „Cupei" ce era 
deja purtată de fiecare în mod 
invizibil, ca pe un baMn jucat 
la mână, in ultimul minut de Joo.

Așa s-a scris istoria și legenda 
acestei finale, care a adus pen
ii u un an din nou CUBA in vi
trina echipei ȘTIINȚA PETRO
ȘANI. Încurajata de o mică ga
lerie — sosită cu trenul In dimi- 
n-.ațu meciului, studențij au ob
ținut o marc performanță. FELI
CITĂRI, ȘTIINȚAI

'I

Festivalul luptelor libere
Timp de două zile, vineri șl 

sâmbătă, pe saltelele de concurs, 
instalate in Sala Sporturilor din 
municipiul nostru, în organizarea 
AS „Jiul" I’etrila și a Clubului 
Sportiv Școlar (director Eugen 
Pcterfy), sub patronajul FRIi (se
cretar dl. Gheorghe Urianu), s-a 
desfășurat finala campionatului 
național de lupte libere tineret, 
cu participarea a 135 de sportivi, 
cei mal valoroși la această oră 
uin cele peste 30 de secții din 
țară participanți la întrecere. Au 
fost prezenți dl. Petre Goman, 
antrenor federal, .Vasile Iorga, 
antrenorul lotului olimpic, Vasile 
Tolh, secretarul adjunct al FRIi, 
Ovidiu Lazăr, arbitia, categoria 
excepțional, Gheorghe Berceanu, 
campion olimpic șl mondial, Ti- 
beriu Ilorvath, Ion Crăciun, Ion

Nae, Aurel Gorjanu, Teodor Ba
laș, Andrei Mio, Ilie Marinescu, 
antrenor emerit, Ion Gabor, Con
stantin Popescu, președintele co
legiului central de arbitri.

Din partea organizatorilor: dl. 
Ion Nemeș, președintele AS Jiul 
Petrila, dl. Iszlay Attila, vicepre
ședinte, dl. I. Cozma, dl. Jlemus 
Roșea, medicul competiției. ,

Dar iată aurul luptelor româ
nești: Gat. 48 kg: Moraru Marian 
(Buzău); cat 52 kg: Malata A- 
drtan (Cluj); cat. 57'kg: Becorcăn 
Adrian (Tg. Mureș); cat. 62 kg: 
Holbură Ionel (Constanța); cat.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
din 30 MAI 1993

Pagina realizata de

Doici NEAMȚU

1. Atalanta — Genoa
2. Foggia — Cagliari
3. Lazio — Napoli
4. Milan — Brcscia
5. Parma — Inter

2
x
1
X
1

FOTBAL
DIVIZIA A, seria 1

REZULTATE TEHNICE; JSN Suceava 
— Portul Cons anța 2—3; Callatis Man
galia — Unirea Focșani 2—0; Gloria Bu
zău — FAUR Bucureșt 0—2; Autobuzul 
București — ASA Tg. T ureș 2—0; Unirea 
Slobozia —■ Steaua M zii 0—5; Chimia 
lini. Vâlcea — FG Argeș 1—2; Flacăra 
MoTepj — Foresta Fuiticcni 2—1; Gloria 
Galați — Ceahlăul Piatra Neamț 2—3; 
.Poli" Iași — 1S Olt ’90 3—0,

CLASAMENT

FOTBAL
DIVIZIA A, scria a H-a

REZULTATE TEHNICE: Gloria Reșița
— Metalul Boc-.șa 1—0; Metalurgistul Cu- 
gir — Olimpia Siilu Mare 3—0; CI R Cluj
— UTA 1—2; Armătura Zalău — Metrom 
Brașov 2—1, FU Drobeta — Gl'R Timi
șoara 1—0; Unirea Alba lulia — 1G Ma
ramureș 3—0; Corvinul — 
1—1; Jiul IELIF Craiova 
3—1; Tractorul Brașov — Jiul 
1—0.

IC IM Brașov 
— FU Bihor 

Petroșani

FOTBAL
Dl\1ZIA B

REZULTATE TEHNICE: Gaz Metan 
Mediaș — Minerul Lupcni 4—0; Șoimii 
Sibiu — Metalurgistul Slatina 0—1; Elect. 
Curtea de Argeș — ROVA Roșiori 
Arsenal Reșița — Petrolul Stoina 
Cimentul l-'ieni — Metalurgistul Sadu 
CS Târgovișle — Unirea Alexandria 
Minerul Mătăsuri — CSM Caransebeș

68 kg: Dobrin Nicolae (Bucureștii 
cat. 74 kg; Gimpoieru Ioneluți 
(Jiul Petrila); cat. 82 kg: ZmA»j 
răndescu Cătălin (București)! 
cat. 90 kg: Markaș Zoltan (OdogS 
heiul Secuiesc); cat. 100 kg: Sta»* 
ciu Adrian (Brașov); cat. 130 kf» 
Aioanei Nicolae (Timișoara). *1

Competiția a fost sponsorizata 
de RĂII, Sindicatul ENQ 
Petrila (lider dl. Gh. Iorga), fi», 
mele Mălușoiu, Bucium SRIS, n

Festivitatea de premiere a fosCI 
făcută în prezența unui grup dffi 
zece fetițe, îmbrăcate în frumoasa? 
costume populare, ce au oferiți’ 
participanților flori.

6. Pescara — Juventus
7. Sampdoria — Roma
8. Tor.no — Fiorentina
9. Udinese — Ancona

10. Creinonese — Reggiana
41.
12.
13.

F. Andria — Ascoli 
Modena — Piacenza 
Pua — Baci

Fond total de câștiguri; . 
108 751 908 lei.

ETAPA

1. Ceahlăul 31 17 7 7 46-2! 41
2. Flacăra 31 18 3 10 46-3> .J
3. FC Argeș 31 11 9 8 54-21 37
4. Stc. ua hiir.il 31 16 3 12 61-31 35
5. GF “ia Buz. 31 14 5 12 56-16 33
6. AS/» Tg. Mure ș 31 15 3 13 44 -10 33
7. Callatis 31 14 5 12 39-38 33
8. CSM Suceava 31 13 6 12 41-41 32
9. „Poli" Iași 31 11 3 11 45-41 31

10. Unirea Focșani 31 11 9 11 36-31 31
11. FAUR 31 13 4 14 43-37 30
12. Autobuzul 31 12 6 13 41-41 30
13. Gloria Galați 31 12 6 13 39 11 30
M Portul C-ța 31 13 4 11 47 50 30
• 5. Chimia. R, V. 31 12 5 14 53-56 29
16. Foresta 31 12 3 16 30-47 27
17. >G Olt 90 31 10 4 17 34-64 21
18. Unirea S'ob. 31 4 5 22 21-81 13

UFIMATOAFE,

1. UTA
2. FC B.hor
3. Gloria Reșița
4. Jiul Pctr.
5. Tractorul
6. Metrom
7. FO Maramureș
8. FC Drobeta
9. Unirea A. I.

10. Jiul JELJF
11. Armăjura
12. 1CIM* Brașov
13. Corvinul
1). Metalul
15. CFR Cluj
16. Metalurgistul
17. GFR Timiș
18. Olimpia

ETAPA VHTOAPB, 
Bocșa — Corvinul; ICIIM 
CFR Timișoara — CFR Cluj; FC Maramu
reș — FG Drobeta; Jiul Petroșani — Glo
ria R'-țița; FC Bihor — Tractorul; Olim
pia — Jiul fELIF Graiova| Melrom Bra
șov — McalurxiMiil Cugir; UTA — Armă
tura Zalău.

CLASAMENT
3
6
2
2
4
6
3
5
3
3
2
6
6
5
3
3
2
4

iunie;

31
31
31
11

.11
31
31
31
31
II

1
II
Jl
II
II
11
31
31

5 iunie: Portul
— Flacăra; Foresta — Chimia Km. Vâlcea; 
Steaua Mizd — Gloria Buzău; FG Argeș
— Unirea SI» bozia; CS Olt '90 — GSM Su
ceava; Ceahlăul — „Poli" Iași; Unirea Foc
șani — Gloria CFR Galați; ASA Tg. Mu
reș — CaJJati»; FAUR — Autobuzul. ..

18
16
18
17
15
13
11
13
> I
11
13
11
11
11
12
12
12
11
5
Brașov — Unirea;

10
9

11
12
12 
12
I 1
13
I I
14 
IC
II
14
15 
IC
16 
17
JG

57- 32
.1 il
38-26 
CI 34
50-43
31- 30
58- 42
32- 36
42- 17
41-49
41- 13
38-13
43- 51
36-46
49-60
42- 61
32-50
49-56
Metalul

39
38
38
36
34
32
31
31 
31
31
28
28
23
27
27
27
26
22

4-0;
2-1;
2—0;
4-0; 

. 4-0; 
AS Paroșeni — Minerul Anina 2—0; Mi
nerul Uricani — Dacia Pitești 3—L 

CLASAMENT
1. Gaz Metan

Petrolul

ITALIA 33
REZULTATE TEHNICE: Udinese 

Ancona 2—0; Milan — Brcscia 1—1; F< 
gia — Cagliari 1—1; Torino — Florentin
1— 1; Atalanta — Genoa 1—2; Farma ? 
Inter 2—0; Pescara — Juventus 5—i; 
zio — Napoli 4—3; Sampdoria — Rom
2— 2.

CLASAMENT

1

2.
3. Min. Uric.mi
I. Cimentul l-jcni 

5. Arsenal
C. Dacia
7. Electr. C. Argeș
II. Min. Mătăsuri 

Mm. Anina 
CS Târgovișle 
Șoimii 
AS Paroșcm 
Met. Sadu 
ROVA Roșiori 
Min. Lupcni 
Unu ca Alex.

9.
10.
11.
12.
13.
J 4.
15.
16.
17. Met. Slatina
18. CSM Carans b.
19. Electrica Ficni

19
18
IC
15
IC
14
14
15
15
14
15
15
12
12
13
11
11
13
10 
C'

2
2
3
4
2
5
5
2
2
3
1
1
5
4
2
6
5
1
3

iunie*.

10
12
12
12
13
12
12
14
14
11
15
15
15
15
111
15
15
18
18

62-29
54- 37
49-48
55- 45
54-39
38-38
49-52
5C-41
42-41
52-33
48 50
45- 50
46- 53
38-40
18-53
36-55
35-17
41-64
28-55
Minerul

40
38
35
31
31
33
33
32
32
31
31
31
29
28
28 
28
27
27
23

31
32
31 
31 
31
31
31
31
31 
31
31
31
32 
31
31
32
31
32
31

l-.TAl’A VIITOARE, 
Lupcni — Minerul Uricani; ROVA — Gaz 
Metan; Metalurgistul Slatina — Electr. 
Curtea de Argeș; Electrica Ficni —Șoimii; 
Mctaling. Sadu — Arsenal; Unirea Alex.— 
Cimentul; CSM Caransebeș — CS Târgo- 
vișto; Minerul Animi —• Minerul MTătăsarl; 
D.n'ia Pitești — AS l’aroșenl..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
la.

16,
17.
18.

Milan 
Inter 
Purnia 
La zio 
Juventus 
Sampdoria 
Cagliari 
Torino 
Atalanta 
Roma 
l-'oggia 
Napoli 
Genoa 
Udinese 
Florentina 
Brcscia 
Ancona 
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13 8 12 40-44,1
8 16 9 41-33Ș

10 12 11 37-49
10 11 12 48-4« j
7 16 10 39-53 1

10 0 14 41-47. i
7 14 12 47-5-11

8 12 13 33-43 :
6 7 20 39-71
G a 22 47 71

iu nic:: A ncona ■ULTIMA ETAPA, 6 
Atalanta; Florentina — Foggie; Juvent 
— Lazio; Genoa — Milan; NapOU ■ 
ma; Cagliari — Pescara; Brcscia — 
dorim; Inter — Torino; Roma — IMhw
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L aniversari
T.A MULȚI ANI și toate cele 

bune pentru Teodor Farkaș, la 
Împlinirea vârstei de 47 de ani, 
din partea soției și colegilor de 
muncă. (3695)

MIILAELA Doina Stan, din A- 
ninoasa, alături de toate cadrele 
didactice și unchiul meu Mihai 
Bacinschi de la Școala generală 
nr. 7 din Petroșani, dâruim, cu 
ocazia „Zilei copilului", tuturor 
copiilor din școală și din lume 
toate florile și „La mulți ani!" 
(3639)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
soția și copiii urează dragului lor 
Dolcu Gheorghe multă sănătate, 
„La mulți ani" și îndeplinirea 
tuturor dorințelor. (3642).

DE ZIUA copilului, mama și 
tat urează celor trej copii Gri- 
nuța. Adina și Ciprian, „La mulți 
am" și numai bucurii. (3642).

VANZARI

SC MINODORA Vulcan 
(vizavi Magazinul Tinere
tului) livrează en gros 
dulciuri, țigări, băuturi, 
cafea.

Relații, zilnic 7—21, la 
sediu. Telefon 570853. 
(3652)

VÂND televizor color Funai, 
informații telefon 541658. (3686)

VÂND sau schimb casă nro- 
prietate, 5 camere, curte, garaj 
și anexe cu apartament 2 sau 3 
camere (zona Pieții) și diferență 
în lei sau valută. Str. Gheorghe 
Barițiu, nr. 24, Petroșani, după 
ora 19, zilnic. (3687)

VÂND Dacia 1310, 39000 km. 
Petroșani, Independenței, 43/18. 
(3688)

VÂND Dacia 1310, Petroșani, 
Aviatorilor, bloc 46/23, după ora 
16. (3692)

VÂND RABA — 10 to — izo
termă și Merccdes Diesel Auto
matic cu 5 pistoane, stare im
pecabilă. Cumpăr FORD-TRAN- 
ZIT pentru piese de rezervă. Te
lefon 543400, 544521.

DIVERSE

„ELECTRIC" SRL execută in
stalații electrice industriale, pen
tru firme, apartamente și case 
particulare. Telefon 542249, după- 
amiaza. (3683)

SELECȚIE în vederea înfiin
țării clasei I speciale de gimnas
tică și schi, 3 iunie, ora 9, la 
sala polivalentă. (3694)

OFERTE SERVICIU

VÂND casetofon Deck Electro 
Mureș, calculator HC-85, cascto- 
Jon Electronika. Telefon 541599. 
<3638)

„PHOENIX" Lupeni vinde: Da
cia 500—5 000 km și piese de 
schimb; Friptozâ cu cuptor — 
60 1, nouă; Congelator 200 litri. 
Telefon 560711; 560509. (3697)

VÂND amplificator 2x35 W, 
Viner stereo, pick-up Deck, benzi, 
discuri. Telefon 545656. (3699)

VÂND mașină Popcorn (flori
cele). Relații: telefon 515321. 
(3696)

SOCIETATEA Comercială pres
to Torente Petroșani vinde cn 
gros săpun de rufe „Citro", sti
louri chinezești, creioane meca
nice si mine 0,5, 0,7. Telefon
54590-5. (3698)

VÂND apartament 2 camere și 
mobilier complet. Petroșani, te
lefon 514201. (3667).

VÂND garsonieră Petroșani, ul
tracentral. Telefon 544286, 341960, 
541112. (3660)

VÂND casă Petroșani (Dimitrov), 
Vilelor, 12. (Curte, garaj, anexe). 
(3637)

VÂND Dacia 1310, 4,5 ani, 
65 OM) km, stare foarte bună, preț 
convenabil. Telefon 511565, după 
ora 16. (3669).

VÂND autoturism Zaz. fabrica
ție decembrie 1992, 2500 km. Te
lefon 559963, după ora 16. (3671)

VÂND apartament 2 camere, 
mobilat, Petroșani Nord. Infor
mații telefon 511872, intre orele 
19—21. (3678).

VÂND video rccorder Orion 
Și televizor color Samsung, per
fecta st uc d“ funcționare. Tele- 

I fon 512938, între orele 20—22. 
j <3675)

» VÂND urgent apartament 2 
' carrw ie Petrila, cartier 8 Martie, 
. Bloc 51, se. 1. el 4, ap. 20. Plata 

■' in 2 rate. (.1671)

VÂND Skrtda 120 I, Petroșani, 
str. Dâlja Mare nr. 35. (3680)

SPITALUL Orășenesc 
Petrila angajează insta
lator instalații sanitare. 
(3626)

SC „TOMA & COM." Petrila 
angajează vânzătoare ambulantă. 
Informații: 8 Martie, 3/11. (3689)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 camere 
Petroșani, Șt. O. Iosif, bloc 2A/ 
85, cu 2 camere, aceeași zonă. 
Relații, după ora 16. (3693)

SCHIMB garsonieră, confort I, 
Petroșani, Aviatorilor, bl. 13/5 
(bloc Auto-moto), cu apartament 
2—3 camere. (3701)

PIERDERI

PIERDUT permis pescuit pe 
numele Strachină Sorin, elibe
rat de AGVPS Petroșani. 11 de
clar nul. (3666)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numelo Vereș Ioan, elibe
rată de EM Petrila. 6 declar nulă. 
(3665)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Poteraș Alexuța, 
eliberată de EM Dâlja. O declar 
nulă. (3668)

PIERDUT permis pescuit pe 
numele Vereș Ioan, eliberat de 
AGVPS Petroșani. îl declar nul. 
(3664)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Asoltanei Vasile, 
eliberată de IRE Deva. O declar 
nulă. (3679)

PIERDUT carnet student pe 
numele Oană Dorin, eliberat de 
UT petroșani. Ii declar nul. (3640) 

PIERDUT diplomă dulgher pe 
numele Blăjuț Petre, eliberată de 
ICMM Petroșani. O declar nulă.
(3653)

DECESE

CONDUCEREA Spitalului orășenesc Lupeni, colegii de la 
Policlinica stomatologică sunt alături dc domnul Rădulescu Mlr- 
cea, in greaua pierdere suferită prin decesului tatălui.

’ Sincere condoleanțe familiei. (3G72)

ANUNȚAM cu nemărginită durere că ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul nostru fiu și frate

VLAD MARCEL (19 ani)

Înmormântarea arc loc azi, in județul Dolj. (3691)

MEMBRII Consiliului Sindicalului EM Petrila sunt alături 
de familia \ Iad Ioan in greaua durere pricinuită de decesul fiului

VLAD MARCEL

Dumnezeu să-I ierte și să-l odihnească. (3G75)

FAMILIA Ilapurnc Vasile este alăluri dc familia Vlad in 
marea durere pricinuită de decesul scumpului lor fiu

VLAD MARCEL

Odihnească-se in pace! (3G91)

FAMILIA David regretă dispariția prematură « celui ce a 
fost

VLAD MARC EL

și transmite condoleanțe familiei greu încercate. (1691)

I AMU IA Kurla losil regretă dispariția prematură a celui 
care a fost

\ I AD MARCEL

și transmite condoleanțe îndureratei familii. (3691)

ADl'CEM tin ultim și pios omagiu celui ce a fost

VLAD MARCEL

și transmitem condoleanțe familiei îndoliate. I amilia II a purii o 
Lincii Mărcii. (3691)

VECINII din blocul 53, cartier 8 Martie, Petrila, sunt alături 
de familia Vlad în nemărginita durere pricinuită de decesul pre
matur al fiului

VLAD MARCEL
și transmit sincere condoleanțe. (3691)

SOȚIA Ioana, fiul Lucian și nepoata Simona anunță cu 
durere și regrete profunde încetarea din viață a soțului, tatălui 
și bunicului

IFTIMIE NICOLAE (3701)

COLECTIVUL restaurantului „Prietenia” este alături de 
domnul Lucian Iftimie in durerea pricinuită de pierderea tatălui. 

Sincere condoleanțe.

FAMILIA Demian este alături de Lucian Iftimie, la greaua 
pierdere pricinuită de decesul tatălui său

IFTIMIE NICOLAE
Condoleanțe familiei.

FAMILIILE Buliga și ijrinzan sunt alături de Lucian Iftimie 
in greaua durere pricinuită de pierderea tatălui.

Condoleanțe familiei îndoliate. (3705)

FAMILIA Predoi Ioan mulțumește tuturor celor care le-au 
fost alaiuri prin ajutor, prezență și flori in marca durere prici
nuită de pierderea iubitei fiice

PREDOI CAMELIA * (3700)

Pentru prima dată în județul Hunedoara

MO1OROLA S.U.A.
prin

General Corn Trust Inc. SUL
care vă oferă:

—- Aparatură de radiocomunicații mobilă, portabilă 
și fixă

— Vă pune la dispoziție posibilitatea de a închiria 
un radiotclcfon pe o anumită perioadă de timp

—- Zona dc acoperire este întregul bazin al Văii Jiului.
Contactați-nc la: telefon 093/55069(1, Tel. Fax. 550671. 

sau „ComTcx” Magazin, str. Republicii, nr. 31, Petrila, 
Tel. Fax 093/550391. (contract 382/28.05.93)

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani

str. Timișoarei nr. 2, telefon 511160, 541161, 512270 int. 
462, 440, '

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

publică deschisă pentru executarea lucrărilor dc amenaja
re si îmbunătățire a confortului la Complexul Comercial 
— CASA DE OASPEȚI — Petroșani.

Documentele licitației se pot obține gratuit de la 
sediul regiei.

Ofertele se primesc până la 21 iunie 1993, in condi
țiile precizate in „Instrucțiunile pentru ofcrtanți“ cu
prinse in documentele licitației.

Licitația va avea loc în 23 iunie 1993, ora 10, la a- 
dresa menționată unde sunt invitați împuterniciți! în 
scris ai ofertanților.

Sucursala Agroexport Mehedinți
Drobcla Tr, Sevcriii, str. Portului nr. 5, telefon 097813629, 
Fax. 4097813629

Vinde cn-gros
făinii albă Tip 680 la prețul de 210 lei/kg cu adaos 

comercial 0. (3682)

Cotidianul do opinii și informații „ZORI NOI" aparo cub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOP S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului cub 
nr. J 2O/62I/199L

Cont virament: 3070G0201 — BCR Pe.
■ troșanl.

, Director: MlRCEA BUJORESCU
L ' Director executiv: Ing. Alexandra
| BOGDAN

REDACȚIA Șl ADMINISI RA 11A 2675 
Petroșani, str, Nicolao Bălccscu nr, L 
Telefoane: 541GG2 (director.redactor |Cf)) 
515972 (director executiv.administrativ
difuzare). 542161 (secții). Fax: 093/545972.

(TIPARUL: Tipografia Petroșani «tr. 
Nlcolae Bălccsru nr, 2. Telefon 51I3G5,

Materialele nccomandalo fi 
ncpublicate nu se restituie. Rea. 
ponsabiiilalca morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de numit 
Tiberiu VINȚAN

Corectura

Emilia AGII IR EI

Viorica FIRȚULESGU


