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0 mărturie despre evenimentele 
din 13 -15 iunie 1990

VINERI DIMINEAȚA, IN URMA UNUI ACCIDENT, 

O persoană a decedat, iar 
trei au suferit traumatisme

După trei ani de la ceea ce 
istoria va numi evenimentele de 
violență din 13—15 iunie 1990 nu 
se știe maj nimic, totul est în
văluit într-un mister impcnctia- 
bll și acum deoarece toți cei abi
litați să ancheteze, pentru a afla 
adevărul, au fost intr-o stare de 
inerție. In primul Parlament a 
fost stabilită chiar și o comisie 
de anchetă pentru cercetarea a- 
celor evenimente. Deoarece cei 
care vorbeau sau scriau în ime
diata apropiere a consumării 
acelor manifestări sociale, cu 
substrat, probabil, politic, o fă
ceau Intr-un fel sen'imental-par- 
tizan, așteptau observații perti
nente și imparțiale. Recent apă
rutul volum, la Editura Topaz,

PETRILA

Iarbă și lege călcate în 
picioare

în zona numita Dealul Maicii, 
proprietate particulară a unor 
cetățeni din Petrila, zi de zi, dar 
mai ales sâmbăta și duminica, 
oamenii f-iră conduită, selectați in 
funcție de apariția soarelui, cal
că in picioare frumusețea de 
iarba, pricinuind mari pagube, 
deținătorilor de terenuri. Tot 
aici -e fac focuri de seară, se 
su.irg sticle și borcane, se arun
că resturi de mâncare. pungi de 
pl; istic, alte ambalaj»’ care de
gradează vizibil peisajul și pun 
în pericol viața animalelor care 
abia aulicii să mai pască.

La pârâul Uratului. Un alt fo
car d< infecție. Zona este inun
data d- cadavre, arnncatf la în
tâmplare, în plină putrefacție, 
fiecare construindu i abuziv ce 
a vrut ș- cc nu a vrut. Stăpân 
sunt liberul atbflru și bunul plac, 
<!<>■ prieteni care nu cunosc și 
nu recunf.se „dușmanul": LEGEA.

Strigător și dezol ini este și 
faptul c . < prezenți la așa nu
mită plaja fac c:aa-iții <|< do
ri- ’icire a bietelor animale și 
ele dome'tice, în aderând caii pro
prietarilor absenți în cursul zilei, 
și fugărind celelalte te, ba unele 
sunt supuse chiar mul .ului, cu 
toate r scurilc ce ar putea de
curge dintr-o in'âlnirr- .,f)-h<>'- cu 
propi ict.arii l-a.

„Anchetat, anchetator", al lui 
Sorin Ivan, senator în fostul 
și actualul Parlament, este o 
lectură pasionantă, întrucât au
torul a fost, din partea PNL, com
ponent al acelei comisii. Doar 
în Franța a mai apărut o carte 
cu același subiect și care pedala, 
doar pe zilele de 14 și 15 iunie.

Autorul, senatorul Sabin Ivan. 
a fost condamnat politic, a făcut 
7 ani in închisori de tristă a- 
mintire, la Jilava, la canal si la 
Gherla, fiind anchetat in aceeași 
clădire in care se află acum 
Senatul României, adică fostul 
G.C., și mai înainte era Ministe
rul de Interne.

După patru decenii era in i-

Fâșunatul vitelor prin zonele 
verzi ale orașulUj „este o practi
că deja încetățenită și până acum 
„metoda" merge, din motive mai 
mult sau mai puțin cunoscute", 

întreținerea zonelor verzi, pro
blema a asociațiilor do locatari, 
se face cu mari greutăți, atât din 
lipsa fundurilor cât și a modali
tăților de sprijin și ajutor din 
partea factorilor cu atribuții și 
oblig iții in acest sens.

Semnalele sosite la redacție, 
despre această „oază" verde, căl
cată in picioare de cine vrea și 
cine nu vrea, ne obligă să tragem 
un semnal de alarmă, in numele 
legii, pentru coi ce, cu buna 
știință și cu rea credință, săvâr
șesc asemene a ac te tolerate, dar 
intolerabile.

Anul trecut un cctăț- an a fost 
nevoit să-și sacrifice imediat o 
bovină adultă caic s-n înecat cu 
o [«lingă fl<- plastic, înăuntrul că
reia s-au aflat cioburi de st ici i 
si rămășițe d< tablă, dinlr-o cu
tie de convoi vă.

O pagubă cc nu a mai nufi.it 
fi recuperată în detrimentul ne. 
aplicării legii, care se parc că 
aici e.ste mai fragedă decât iar
ba, mai verd' d-'ât culoarea... 
tranzlț io:

Dorcl NEAMȚU 

postaza de anchetator. Cartea 
s-ar putea încadra în literatura 
memorialistică, dezvăluind mo
dalitatea de lucru a cunoscut-ei 
comisii și fața mai puțin cunos
cută a lucrurilor, tensiunile po
litice din interiorul ei. Pentru 
Valea Jiului, minerii fiind cul- 
pabilizați în acea perioada deși 
în București ajunseseră și mineri 
din alte centre carbonifere din 
țară, cartea cuprinde pagini ine
dite. Curios este o mărturie des
pre acele zile tulburi, despre care 
vom ști adevărul cine mai știe, 
peste mal multă vreme, deși ono
rabilul Consiliu al Europei cerea 
imperios acest raport. „Anchetat, 
anchetator" are multe pagin, cap
tivante, scrise cu talent, ale u- 
nui om care a suferit pe nedrept 
ani în șir, îmbinând memoria
listica și documentul de istorie 
foarte recentă.

Tibcriu SI’ \TARV
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Ura și în CURSĂ !

fntr—o sorinlate nesigură, cine ne asigură ?

grave
■ Cauza: neadaptarea vitezei autoturismului la con

dițiile carosabilului

In dimineața zilei de 18 iunie, autoturismul L \DA 
1200 cu numărul de înmatriculare 3 IID 2260 circula po 
DN 66 A de la Petroșani la Vulcan. In jurul orei 10,30, 
mașina, pilotată de Rusu Costică a ajuns la kilometrul 
3 r 750 din Iscroni. In acel loc șoseaua face o curbă la 
stânga. Deoarece n-a redus viteza până la limita evitării 
oricărui pericol, asfaltul fiind umed, șoferul a scăpat au
toturismul de sub control. In consecință, acesta a derapat 
și s-a lovit d< parapetul podului ce trece peste pârâul 
denumit Valea Ungurului.

In urma impactului violent și-a pierdut viața I’oenaru 
Petrea de 54 de ani, care se afla pe scaunul din dreapta 
șoferului .Conducătorul auto și ceilalți pasageri — Bondoo 
Voica (10 ani) și Dodu Maria (42 ani) — au suferit trau
matisme grave.

Ghcorghe OLTEANU

Cititi in ziarul
de astăzi :

DISPARIȚIE
Ne-a vizitat la redacție doamna 

Burdca Ana. mama tânărului 
Burdea Ghem glie, 2( flc am. fost 
angajat la EM Petrila. carc-și 
caută fiul din 3 aprilie dată de 
când acesta a dispărut Iară ur
mă. Dat în urmai ne la poliție, 
deocamdată nimeni nu i-a dat 
tle urmă. Familia roagă p< toți 
cei care pot <la re'alii să-i aducă 
un semn flc liniște liniște ce 
și-a pierdut-o d» atâta vreme.

Dorcl Mi \M | tl

EDITORIALĂ
A aparul un număr fie excep

ție al „Revistei cercurilor". In
titulat „Mugnrj d. lumină", nu
mărul este consacrat împlinirii 

a 120 fie ani de existență a Școlii 
generale nr, 1 din Petroșani, 

9

Cuprinde texte semnat? de copii, 
In limbile română, fi anceză și 
Italiană, pântece, traduceri. Intre 

cei tar. semn-ază .se număra; 
Ada Daraban, Camelia Jula, 
Irina Iteisz, Adela Kasz.oni, Con
stantina Murgulescu, Bogdan Blcil- 
dea, .Simona Dăncasă, Alina 
Mlintcanu, Dana Karpinecz, Mi- 
runa pădure, Barbu Blendca, Ro- 
xaria Moldovan și alții. Îndrumă
tori, profesorii Tatlana Blendca 
și Letiția Jula.

Zilnic, presa din intreaea țară 
aduce la cunoștința opiniei pu
blice cazuri grave fie infracțio- 
nalitate. Și’asta, deoarece, tl chilie 
.s-o recunoaștem, violența este in 
creștere. O creștere alarmau'a. 
Recent, aflat la București, am 
Intrat iH posesia unui dociiimi ut 
statistic al Ministerului tic In
terne Ihi document care relevă 
în cifre concrete starea infracțio
nală din țara noastră in pri
mele 5 luni ale anului în curs.

Potrivit acestui document sun
tem în măsură să vă informăm 
cu numai în această perioadă 

s-au inregistr.it nici mai mult, 
nicj mai puțin de 115 316 inlraf 
ținui. Adică, cu 22 577 mai multe 
decât în perioada similară a 
anului trecut. C'e< a ce reprezintă, 
procentual, o creștete de 35,9 la 
sută. Enorm!

Defalcate, aceste infracțiuni 
reprezintă fi” fapt 2035 tâlhării, 
30SI cazuri de omor, 511 violuri, 
32505 cazuri rlc furt, Iar resltil 
incluzându-se la capitolul „infrac
țiuni diver.se". De remarcat că 
din autorii acestor infracțiuni, 
[iesle 80 la sută au fost depistați 
,și deferiți justiției. Șj încă lin 
fapt deosebit de relevant asu-

pistai n infracționale. Anume 
acela că — abul'c! - 6118 riin
autori surit minori

Cu toate că Poliția IloTuân.i 
Ost” una clin cele mai active din 
Europa — iar procentajul cazu
rilor pui tund antetul „Rezolvat" 
\ inc să o dovedească — in c iuda 
precarii.iții dolarii materiale și 
a numărului insuficient de cadre, 
crcșlvrca fenomenului infracțional 
Ja cote atât tic ridicate n(1 poate 
decât .să ne îngrijoreze. .Șț [ie 
acest fond do incertitudine vino 
și inevitabila întrebare: Intr-o
societate nesigură, cine ne asigu
ră? Și mai ales cum no asigură?

Tibcriu VINȚAM

recunf.se
nufi.it
inregistr.it
diver.se
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Pentru trei zile „Piața Universității” 
a redevenit ceea ce a fost

” ■ Mitingurile sau înscris
i Atât de mult discutatul, până 
nu demult, fenomen „Piața Uni
versității" este departe de a mai 
fi ceea ce a fost. Ba chiar mai 
mult decât atât, prima „zonă li
beră de neocomunism" do la 
.kilometrul zero* a ajuns astăzi 
Aă fie doar o simplă amintire.

Ultima răbufnire de amploare 
S acestui fenomen s-a petrecut cu 
peazia rememorării tristelor eve
nimente din 13—15 iunie 1990. 
Acestea au fost zilele în care, 
In organizarea Asociației „21 
Decembrie", a Ligii studenților, 
S PAC șl Convenției Democratice 
precum și a altor organizații de
mocratice în Piața Universi
tății m 1 t 1 n g u r i le și 
demonstrațiile s-au amplificat. 
Am fost ți noi prezenți aici ală
turi dc cei peste 10 mii de de
monstranți și în mijlocul unor 
personalități politice proeminente 
ale momentului: Emil Constanti- 
nescu, Nicolae Manolescu, Ion 
Rațiu, Cornelia Goposu. Constan
tin Ticu Dumitrescu, Dan Gri- 
gore și alții. A fost prezent și 
reporterul nu pentru a demonstra, 
ci pentru a lua pulsul evenimen
telor și pentru a consemna. Și 
sincer, vă mărturisesc n-am re
gretat. Pentru că dincolo de imi
nentele lozincj antiprezidențiale 
ți prom< narhiste, dincolo de dis
cursurile rostite la o portavoce 
aveam să aflăm multe lucruri 
Interesante din culisele politicii. 
Dar iată pe scurt ce s-a întâmplat 
In aceste 3 zile in Piața Univer
sității: • 13 iunie, orele 16—18

în limitele legale.
• mai multe forțe de ordine de
cât demonstranți • De la o por
tavoce, dl. Dumitru Dincă a ci
tit un apel către populație prin 
care cerea pedepsirea tuturor ce
lor vinovați de victimele „furiei 
oarbe" a minerilor din urmă cu 
3 ani • Părintele Mchcdințiu

La București

oficiază o slujbă în memoria tu
turor celor ce au căzut eroic în 
Piața Universității. In final, ne 
declară, în exclusivitate, că „cei 
care au ucis“aici, nu nu fost mi
neri, căci adevurații mineri simt 
oameni cu frica lui Dumnezeu". 
• 14 iunie, orele 15,30—18. • Este 
rândul Alianței Civice și Con
venției Democratice să comemo
reze evenimentele tragico din 
13—15 iunie • Peisajul, același: 
lozinci, idem • Este blocată cir
culația • In holul Universității, 
dl. Emil Conslantincscu organi
zează rapid o conferință do 

presă. „Am dorit să Opunem a- 
ceasta manifestare — spune 
domnia-sa — fastului, puzderiei 
dc aniversări oficiale. Personal, 
sunt mândru că cei prezenți și-au 
regăsit sentimentul de solidaritate 
umana". Demonstranți; cer re
deschiderea balconului Univer
sității, simbol al libertății din 
„Golania". Replica președintelui

CDR este promptă: „Dacă apă
ream la balcon, era un lucru deo
sebit dc grav. Acum avem o 
altă calitate. In 1990 era o situa
ție foarte grea. Dacă ieșeam în 
stradă, ne trosneau. Acum nu se 
mai întâmplă nimic. Am vrut o 
manifestare sobră care nă nu se 
transforme nici în „Jos Iliescu", 
nici în ceea ce a fost Piața Uni
versității • Și, spre bucuria u- 
nora, și dezamăgirea altora s-a 
reușit • In 15 iunie doar stu
denții au mal populat Piața • 
Iar din ziua imediat următoare 
aici s-a instalat liniștea. Singurii 
„locatari" al pieței au redevenit 
florăresele, vânzătorii de reviste 
pornografice, micii afaceriști și 
vânzătoarele dc plăceri sexuale. 
Poliția, atât de numeroasă în 
zilele anterioare, când însuși ge
neralul Nițu a coordonat activi
tatea în Piață, a dispărut subit 
fără urmă • Au dispărut până 
și trandafirii plantați în '90 de 
mineri • Piața Universității nu 
ma; este, din păcate pentru unii, 
din fericire pentru alții, un sim
bol. Simbolul „libertății".

Păcat...

Tiberiu V1NȚAN

Sânzienele
Din acest an, Nedeia de Sân

ziene din 24 iunie nu va mai avea 
Ioc la cabana Rusu, c; la cabana 
de pe Malcia. „I.a răscruce", ca
banier 'Toni Terleci. Organizator

COMUNICAT
CONFEDERAȚIA NAȚIONALA 

A FEMEILOR DIN ROMANIA 
face cunoscut membrilor și sim- 
patizanților săi că susține can
didatul PARTIDULUI UNI
TĂȚII SOGIAL DEMOCRATE, 
domnul ing. Dăbiileanu Ion, la 
funcția de primar al orașului 
Petroșani, din alegerile din 4 
iulie 1993.

La 4 dulie 1993, votați TRIFO
IUL GU PATRU FOI, votați cu 
domnul ing. Dăbiileanu Ion, 

votați schimbarea In mai bine a 
orașului dumneavoastră.

Consiliu] director

COMUNICAT
FEDERAȚIA NAȚIONALA A 

PENSIONĂRII,OR DIN ROMA
NIA face cunoscut membrilor și 
simpatizanților săi că susține 
candidatul Partidului Unității 
Social Democrate, domnul ingi
ner Dabuleanu Ion, la funcția 
de primar al orașului Petroșani, 
în alegerile din 4 iulie 1993.

I\a 4 iulie 1993, votați TRIFO
IUL CU PATRU FOI, votați cu 
domnul ing. Dăbulcanu I°n. vo
tați schimbarea în mai bine a 
orașului dumneavoastră!

Comitetul director
•

3... răscruce 
principal este dl. Dumitru Barna, 
care nc-a asigurat că nu vor lipsi 
formațiile artistice, berea, micii 
și toate acareturile care trebuie 
sa însoțească un atare eveniment.

I
RlGBY

CFR Constanții - îștiinții Petroșani
divizia B

HOROSCOP

30 15
MINERUL LUPENI — ELEC

TRICA F1EN1 3—0 (neprezen- 
lare).

Muja, cel care s-a opus 
scorului în câteva rîn- 
două minute înainte de

Partidă deosebit de 
pentru oaspeți care au 
un adversar ce nu și-a 
torțele, luptând pună ia 
pentru victorie. CFR-ul, 
amenințata cu retrogradarea, mai 
•peră din jocul rezultatelor co
roborate cu aceasta victorie, in
tr-o minune, iar 
prins ln primul 
mobilizare totala 
fninute.

Studenții, după 
aproape de o zi, 
toc arul, au Întâlnit in primul rund 
o zl caniculara, un prim adver- 
tir incomod, reușind să dea ma
tura valorii doar in repriza a 
doua.

Gazdele au avut in Negrccl,

dificila 
întâlnit 

menajat 
epuizară 
o echipa

jocul 
rând 
timp

ei a sur- 
printi -o 

de 40 dc

un drum iung, 
parcurs cu uu-

omul nr. 1 
doua eseuri, 
Ardeleanu 
eseu. Chelaru a reușit două lo
vituri de pedeapsă și doua trans
formări, în timp ce pentru Ști
ința doar Drăghici a punctat. El 
a trimis de 5 ori balonul printre 
bare, transformând 5 lovituri de 
pi deapsâ, dar gândul oaspeților 
a fost îndreptat mereu pentru 
partida care urmează. Con dc 
sâmbăta cu puternica echipă mi
litarii, .Steaua, Învinsă pe pro
priul teien de o iltă pretendentă 
la titlu, (iiivița. Meciul acesta 
a și început. Pentru Știința el 
este deosebit <k greu, și deosebit 
d> imporiant.

al p.irlalci, autor a 
fiind compl«-tal dc 

și Stralulat, câte un

MINERUL URICANI — MI
NERUL MATASAR1 4—1 (2-0).

i din 
ei su- 

victorie

Hu gby
REZULTATE TEHNICE: Minerul Lupcni - 

Farul 23—8; CIR Constanța — Știința l’z-lio- 
fani 30—15; Steaua — Grivița 1b 21; Știinla 

Ițar? — Univ. Timișoara 23—9; Dinamo — 
CSM Sibiu 18—10; Spoitul Studențesc 
Suceava 17—27. CSM

i CLASAMENT

On punct.

I. Steaua 18 12 0 6 42
1 ( B. Grlvița 17 12 0 5 41

X Univ. Timișoara 18 H a 7 40
i i < Farul Constanța 17 9 1 T 36

X Știința Baia Mare 17 9 1 7 36
1 i 6 Minerul Lujieni 18 9 0 0 36
> i f. GSM Sibiu >8 a 4 9 35

, X Ștllnta Petroșani 18 a I 9 35
i X Dinamo București*) 18 a 1 9 34
H). CSM Suceava*) 17 a I 8 34

. *L CFR Constanța 17 a a 9 31
[■ BB, Sportul Mndențe*q 19 2 15 23

Uluden-
— CIR 

P.Uo«*ni 
lata M.rrn

r
■ ir 91 Echipe penalizate cU

F Blapa următoare, 9* turdei fipui tui 
— Minerul Lupen^ 6SM Suceava 

_wnatank*f Gri vița — &

t ItiitM apariț ie a echipei 
Uuc.mi in fața fidelilor 
por teri a coincis cu o 
m ’.i ș. un joc ce a lncân 
Micul.

Ga/ih lc și-au dominat 
surul la toate capitolele, 
du-le departe dc poartă, 
țăndu-i doar după udn. 
inițaze primele «tururi în careul 
advers.

.Scorul a fost dtnvlds dc Tol
ciu, min. 22, care a fructificat 
o centrare dc pc dreapta, invin- 
gându l Uliii drept dc apel pe

adver- 
ținân- 

permi- 
70 să

portarul 
limitării 
duri. Gu 
finalul primei reprize, Dulcu a 
înscris din nou, mărind diferența 
după ce Baltaru, Floreseu și Iri- 
rnuș au ratat ocazii mari, ultimii 
d<>i catapultând mingea în bară.

După pauză, min. 48, Tolciu. 
a marcat fură preluare, gol rar, 
direct din degajarea portarului 
Popescu, făcând în tribune 
răsune aplauze.

Oaspeții pc contraatac, au 
șit golul, min. 75, prin Ionel 
sile, la o fazii simplă, pe

BAG — OAIE
Azi sunteți specialistul nr. ( 

la tras dc timp. Ntt veți avea Q 
clipă de răgaz, ilar nu veți reuși 
să realizați nimic concret.

LEU — MAIMUȚA
Mic; frecușuri Ia serviciu, care 

pot anunța fie o luptă îndârjitd 
intre dv. și superiori, fie cădere# 
într-o nepăsare totală. Alegere# 
vă aparține, |

FECIOARA — COCOSUB ’
Este vremea unui mic bilanfl 

Veți ieși bine deoarece sunteți 
încă la plus. Dar la unul... frai 
gill

II
BALANȚA — CÂINELE ’

Ar fi bine să priviți lucrurile 
un pic mai detașat. Să schimbați 
per >pe; ti vele și — de ce nu? —i 
sa mai ascultați și dc prieten}.

SCORPION — MISTREȚ ’
Aveți nevoie dc O clipă de rrir 

gaz pentru a vă pune ordine în 
planurile dv. Găsiți și modalita
tea de a strânge ceva bani. Veți 
avea nevoie.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Vi se deschide O nouă posibilii 

tale de afirmare. Drumul e greii 
și veți fi tentat(ă) sa abandonați 
ideea. Fiți insă hotaiâf(ă).

CAPRICORN — BOU
Se prefigurează O zl bună snîf 

aspect financiar. Problema dv< 
este că orice veți încerca să fai 
ceți, nimeni nu vă va lua în 
serios. Insistați! <

VĂRSĂTOR — TIGRU *
Recădeți îi'itr-O stare de tris

tețe și melancolie. Din nefericire. 
<F!n anturajul dv. lipsește rirca 
veselă care va poate scoate din 
impas. încercați singur(ă)! ;v

PEȘTI — IEPURE > ,
O persoană influentă se va In

teresa de dv. Chiar dacă vă sâ
câie nu o ignorați. Și nu uitați 
că vă poate fi de folos! >

BERBEC — DRAGON
Aveți grijă la o persoană de 

aceeași vârstă cu dv., dar de sex 
opus. Ea încearcă Să vă corupă, 
Atenție să nu liiați „plasă".

•u

Revanșă meritată
<;S TÂHGOV1ȘTE — AS PARO.ȘENI 4—1 

(3 0). Pentru gazde, jocul a Însemnai o mult
așteptată revanșă, penii u că in tur, ele au con
testat mult rezultatul (I—0 pcnlru AS I’aroșeni), 
făcând din aeea.să înfrângere o adevărat,! tra
gedie , amenințând in stânga și in dreapta, 
căutând vina numai in curtea altoi n.

Țârgov iștenii au deschis scorul relativ re
pede, în min. 6 prin Bardeș, menținând un 
tempo ridicat pc tot parcursul primei pui ți, 
dând posibilitatea inalților fundași centrali să 
participe la toate fazele fixe, in special ia cor
nele, valorificânrlu-și aslf> l întregul 
fizic și tav tic. Așa au insei is golul ui 
jnin.
dv finalul primei reprize, același Bardeș 
fieri» din nou, stabilind scorul la pauza, 
, I.îpsa titularilor lspir, Gonstnntincscu, 
^1 Stancin s a resimțit, dar in repriza a
<îcvii Iul Gogu Tonca și-au dat drumul la 
Și au înscris in min, 55 prin loidachc. Au 
ratat apoi prin Netconi, Mabila șl Gavriluț
«u primit golul patru In plină dominare, A In 
perta CIoImuu cu 10 minute Înainte «k final

potenți al 
doilea,

18, prin Bondoc, Iar cu doini minute înainte 
a în-

Givțu 
doua 

Joc. 
mal 

«>

rcu-
Va- 

care 
apararca a tratat-o cu mai puțină 
importanță. Minerul a revenit 
din nou, plimbându-și adversarul 
până la greșeală și a punctat din 
11 m, după un lienț în ca
reu al fundașului Șuba. A înscris 
din penalty portarul I’opescu, 

min. 88, 4—1, rezultat final, ce 
menține echipa lui Doici Mai ia 
și Mihai Marian pe locul III, 
înaintea unor formații a căror 
tradiție in fotbal este cu mult 
peste „miracolul" Uricani.

TAUR — ȘARPE
Ceva nepremedilat vi sc poalo 

Întâmpla. Azi e o zi a sin prize
lor...

GEMENI — CAL <
Cineva se ține scai rle capițl 

dv., cu un scop nu tocmai or
todox. încercați să vă debara1* 
sați de această persoana. E spr# 
binele dv. ,

Karate

Mihai Cofar 
la Chișinâu

Scxția de karatc a Globului 
Știința Petroșani, este reprezen
tată în aceste zile prin karatistul 
Minai Gofar, student, anul I, de
ținătorul centurii mari, la con
cursul internațional de la Ghi- 
șinău (Republică Moldova), unde 
alături de țara gazda mai sunt 
pi ezi nte țari ca Bulgaria, Ucraina, 
Rusia, Estonia, Letonia.

Este prima participare a spor
tivului și a secției la o aseme
ne A întâlnire, mai ales că spor
tul acesta fusese pfină nu demult, 
«cos In afara legii, iar in Valea 
Jiului, el a găsit de-acum mulți 
Adopți, Hi vprcial In rândul ele
vilor ți îlmlcnților.

HOROSCOP 
_____________________________ ț 

programul" 
T V.

I 
MIERCURI, 83 IUNIE

7,00 TVM. TelcmăUnal.
10.00 TVR Iași.
11,00 TVR GluJ.
1'2,00 La Sept
13.30 Desene animale. t
14,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Didactica.
15.45 O samă dc cilvinte.
16,00 Vârsta a treia.
16.30 l’anoramia muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,00 Dosarele Istoriei.
18.35 Dc la lume adunate...
19,00 La Beijing, pc urmele îui

Milcscu Spătarul.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport,
30.45 îTelecincmalc*'*: „l’i imul

cerc" (Anglia, W90' ,
22.45 Reporter '93. •. , N
23.30 Actualități.
23.45 Simpozion.
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NEDEIA VULCĂNIANÂ

Ajunsă — iată — Ia cea de a XXl-.i e- 
dițic, tradiționala manifestare cultural-ar- 
tistică, NEDFIA VULCANI- \NA a fost — 
putem spune fără teama de a greși — o 
reușită. Iar această afirmație este întărită 
și de programul deosebit de vast al mani
festărilor despre care t am informat si noi 
de a lungul a două săptămâni.

Dincolo de toate acestea, meritul Cel 
mai mare al Vulcanului este mcnțincrcâ 

n ciuda tuturor dificultăților —- a aces
tei tradiționale manifestări. Iată in pagi
na de față, care a fost bilanțul ediției 4 
XXI a a NEDEII VULCĂNENE, cine Bu 
fost laureații și inc itații* de onoare ai a- 
cesteia.

Premii la capitolul 
„A. rlă plastic â"

Vernisajul expoziției de artă 
plastică șl fotografică a fost cel 
flure a inaugurat ciclul manifes
tărilor cultural-sportivc ale „Nc- 
«teii Vulcănene". Și pentru că 
despre aceasta v-am informat la 
timpul potrivit, voi reda in cele 
ce urmează premianții și valoa- 
•ea premiilor pentru lucrările de 
,.rtâ plastică și fotografică. Men
ționăm totodată, că premiile au 
fost acordate de Consiliul local 
și firma ALPIN TAA1 din Vul
can.

Dar cine au fost câștigătorii?
La secțiunea „P1GTUI<A“, Pre

miul I in valoare de 15 000 de 
ici a fost câștigat de losif Teii- 
tnan din Lupeni. Premiul II 
— 12 000 lei, Ileana Gimponer 
(Lupeni). Premiul III, 9000 lei, 
Daniela Pașca (Aninoasa). Au 
mai obținut două premii speciale 
In valoare de 10 000 de lei, a- 
eordate de firm. ALPIN TAAI, 
Doina Gircșan (Vulcan) și Tibcriu 

’JIalasz (Lupeni).

Secțiunea „DESENE ALE CO
PIILOR" a adus un premiu de 
4 000 lei pentru Orolcs și Andru 
Bucur din Lupeni. De asemenea, 
pentru participare deosebită s-a 
acordat lui Vecscrka Zsolt (Tg. 
can — prof. Doina Gireșan — 
materiale didactice pentru cercul 
de desen, in valoare de 8 000 lei.

Asa cum era de așteptat la 
.secțiunea „ARTA FOI X.IFAIT- 
GA“, premiul I în valoare de 
15 000 lei a fost adjudecat de 
Francisc Nemcth (Vulcan), urmat 
de Alexandru Varga (premiul 
II — 10 000 lei) din Lupeni și 
Fulop Attila (premiul 111 — 9000 
lei) din Vulcan. Totodată, Hclen 
Bloch (Vulcan) și Petrik RudoJf 
(Lupeni) au fost fericiții câștigă
tori ai premiilor speciale, in va
loare de 10 000 de lei, oferite de 
fi ma ALPIN TAAI.

Secțiunea „.SCULPTURA* a 
adus un nou premiu de 15 000 Iei 
pentru losif Tellrnann (Lupeni) 
in timp ce la „METALOPLAS-

TIE" cei 12 000 lei acordați drept 
premiu au revenit lui Francisc 
Dobner (Vulcan).

Secțiunea „EX-LIBRIS" a fost 
premiată pe genurile de lucrări: 
La gravură în metal au fost pre
miate lucrările lui Alexandru 
Rădulcscu din Alba Iulia. La 
gravură în Iemu premiul a fost 
adjudecat de Vecscrka Zsolt (Tg. 
Muica), iar la linogravura de Da- 
finel Duine.i (Vulcan). Toate 
premiile au fost în valoare de 
12 000 lei. S-au mai acordpt două 
premii speciale de .5000 lei, ofe
rite dc firma ALPIN TAAI, pen
tru Traian Gligor (Sibiu) și Va- 
leriu Ilcrța (Republica Moldova), 
precum și un premiu special 
pentru cel mai tânăr participant 
— Mark Gligor din Sibiu — în 
valoare de 4000 lei.

Tuturor, multe felii ilari, mul 
țumiri, succes și... ii așteptăm 
și la ediția următoare a „Nedeii 
Vulcănene".

Spectacol folcloric
Sâmbătă, 19 iunie, la ora 11, pe stadionul din Vulcan a ta- 

ceput spectacolul de muzică populară, dans și umor la care 
participat cunoscute ansambluri folclorice și formații de d<miud 
populare, îndrăgiți soliști vocali, hâtri, buni de glume. <

Cei 2 000 de spectatori din tribunele stadionului au putut ad
mira frumoasele costume populare românești, dansui de sajl-ata 
ale valorosului ansamblu folcloric „Silvana" din Deva. «

Foarte apreciate au fost evoluțiile Marianei Anghcl, „Mea 
Vulcanului", cum a prezentat-o dl. George Negraru, precum și 
Anetei Stan, femeia care de douăzeci de ani nu a mâncat înghe
țată, așa după cum ne-a declarat chiar dânsa. »

Tensiunea din tribune a atins punctul culminant în momentul 
în care s-a anunțat prezența unui invitat-surprizâ, nimeni alluft 
decât... Romica l’uceanu. N-a fost Romica, a fost Romică, ali3* 
Ion Velica, cu hainele mototolite de îmbrățișările marilor sal ad
miratori de pe banca organizatorilor. f

Cel puțin la fel de apreciate au fost și evoluțiile hrt Drăgnrț . 
Muntcanu și ale lui Nicolae Furdui Iancu, acesta din urmii, ’
cum îi stă bine unei celebrități, s-a lăsat suficient de mult nșteps ’ 
tat pentru a îngrijora organizatorii. -i

între dansuri, cântece și strigături, au fost luațî Ia palnflB 
(aplaudați) George Negraru, Ion Velica și Ion Cimpoicru, uecaM 
clin urmă făcând un rol de zile mari interpretând un... nuigaw 
Din cauza acestora, spec tatorii au părăsit tribunele stadionului <0 
durei î de lalcj și de stomac. Din cauza soliștilor vocali, ansam
blurilor folclorice .și orchestrelor de muzică populară, spectatorii 
au plecat cu bătături in palme. Cu toate acestea, nimeni nu • 
fost spitalizat.

Ultimul act

Spectacolul - concurs de folclor
t lima zi a „Nedeii Vulcaneni" a fost marcata dc speti.tcolul- 

concurs dc folclor desfășurat pe scena bazei de agrement „Brazi". 
Acesta a fost, precedat dc o inedită parada a portuliij popular ar
delenesc ce a avut Joc de-a lungul bulevardului Miliai Viteazul.

Dar iata în cele ce urmează câștigătorii concursului folcloric, 
așa cum au fost e* stabiliți de juriu. Un juriu prezidat de dl. prof. 
Vasile Molodeț — directorul centrului județean al cTcnțici popu
lare. Din Juriu au mai făcut parte domnii Ioan Sicoe — consilier 
șef al inspectoratului pentru cultură D va; Drâgan Muntcanu — 
solist vocal; Dumitru Durnca — membru al comisiei culturale 
a Consiliului loe.il și Nicoac Furdui Iancu — solist voiai.

După deliberarea acestora, câștigătorii concursului folcloric 
organizat sub egida „Nedeii Vulcănene" au lo.st următorii;

1. ANSAMBLURI FOICLORICE:
Locul 1: „Silvan.i“ — Deva; Loc il II: „l inii iul lancnhu" — 

Baia de Criș; prem.ul special al juriului; „l’uduivaniii" — To- 
plița.

2. ORCHESTRE DE MUZICA POPULARA:
Locul I: „Lina* — Deva; Locul 11: „Parângul" — Petroșani.
3. DANSURI POPULARE:
Jxicul I: Ansamblul „Ctftei dc cultura" și al „C.eci Studenți

lor" din Pc'roșani. .
4. SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:
Locul I: IANCUL DANIEL — Zalmi; pERA BULZ — Deva; 

Jx>cul II: CALIN -1UGULESCU — Deva; G1CA DAMIAN — Alba 
Iulia; Locul III; AUREL CATANA — Deva; MITICA BATIU — 
Petroșani.

5. SOLIȘTI VOCALI:
IxKul I: FLOAREA BOBORA — Toplița; Locul II: PETRU 

IfiAlLEANU — Vulcan; Locul III; MARJA DRAGAN — Petroșani.
S-au mai acordat dc asemenea premii sjwcialc pentru:
-— Cel mai tânăr partic ipant; MONICA MUN i'EANU — To- 

plița;
— Cel mai în vârstă participant: AUREL AUG — Toplița;
— Cel mai Inimos costum populai: RUSAI.IN ȘENDRONI — 

NICOLETA LATRINA (Toplița).
tn partea a doua a spectacolului, ntimriO'.til public venit In 

aceasta frumoasa zi dc duminică, în care — așa cum spunea unul 
dintre organizatori — „Dumnezeu a fost cu vulcăncnii", a avut 
ocazia de a-i revedea și rcasculta, în recital, pe cunoscutei și 
«ipreciații interpreți de muzică populară Mariana Angliei, Drâgan 
Muntcanu, Aneta Stan și Nicolae Furdui Iancu.

La uimi, dar nu în ultimul rând, trebuie sâ remarcam evo
luția șl dc această dată irezistibilă, sau ca să citez unul din spec
tatori „mai ceva ca Dom Râdttlescit, anul trecut", a trioului celor 
mai vestiți comici ai Văii Jinliij ION i'IMPOlERU — IOAN VE
LITA — GEORGE NEGRARU,

Pagină realizată de
Paul N1CULESCU 

Vali LOCOTA 
Tibcriu V’JNȚAN 
Ștefan CIMPOI

Sponsorii
Fără îndoială, actuala ediție a „Nedeii Vulcănene" nu ar fj 

fost ceea cc a fost fără aportul substanțial, material și moral, al 
sponsorilor. Cine au fost aceștia? In primul rând, CONSII-4UN- 
I.OGAL Ab ORAȘULUI VULCAN, apoi .SINDICATELE B.M. 
VULCAN și E.M. LUPENI, precum și firmele IPARANGUte a< 
ALPIN TAAI.

Tuturor, mulțumirj și felicitări! _

Nedeia în cifre și fapte
• In urma sondajului efectuat 

de noi la ora închiderii tarabelor, 
ticurilor, cabanelor, am aflat că 
Nedeia vulcăncana a fost sar- 
tătoritâ prin destuparia a 13 776 
sticle de berc. Daca nu ne cre
deți, numărați dopurile, imprăș- 
ti ite peste tot.

• Cu mir ii s a skit ceva mu 
bine: aii fost consumați 20 090 
dc bucăți.

• Așii dupn cum ne-a spus dl. 
Aivadi Szabo și încântătoarea sa 
fiică, Iudith, o feinc.t’ gravidă a

fost transportata de urgența in 
oraș. N am reușit sa aflăm dacă 
populația oiașultij a sporit cu un 
băiețel sau cu o fetiță și nici 
dacă nașterea s-a declanșat din 
pricina soarelu sau a privirilor 
lui ion Velica.

• Pentru Poliția din Vulcan a 
fost o zi liniștită: nu s-a inie- 
gislrat nici un incldt nt, ca și anul 
tir’i ijt Probabil s a aflat că pa 
llția orașului și-a mobilizat tot 
efectivul.

întreceri 
sportive

Tot sub egida „Nedeii Vnkărrtț, 
ne" au avut loc și numcro.iru intr(«i 
cer; sportive. Trebuie să .iminiEm 
aici tradiționalul, dc pe aciatL 
cros al „Nedeii Vulcani ne", dej» 
fășmat pe traseul „Intersecția 
1 croni — Unic Vulcan", in func
ții’ de sex și vârsta.

Apoi trei u.c m.icar sa enume
răm aici — întrucât spațiul îmi 
no permite mai mult — compe
tițiile de popice și fotbal, 
cum ți inlrecerca <ik? wlisrn peA- 
tm copii. Menționăm ca premiiik 
au fost imrc 3 000 ți IMMtl)
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ULTIMA ORĂ
La o săptămână după descoperirea unui cadavru în

subteran.

La E.M. Vulcan și-au 
pierdut viața trei 

muncitori
■ Accidentul s-a petrecut in 21 iunie, in schimbul

al doilea

In după amiaza zilei de luni, 
Bl iunie, în sectorul I al EM 
Vulcan a avut loc un regretabil 
accident. In jurul orei 14,50, în 
urma opririi accidentale a stației 
de ventilatoare, acraji.il s-a in
versat. Acrul viciat a provocat 
decesul prin asfixiere a trei mun
citori aflați în stratul 3, blocul 
II E, sunt: vagonetarul Sirghi

Dumitru, 19 ani, căsătorit, an
gajat de la data de 9 februarie 
a.c ; Pop Alexandru, 32 ani, că
sătorit, are doi copii, angajat 
din 6 februarie 1990, Vornicesei 
Constantin, 37 de ani, necăsătorit, 
angajat de la data de 10 ianua
rie 1989. O comisie de specialiști 
cercetează cauzele producerii a- 
cestui accident. (Gh. OLTEANU)

„Muntele de 
fier" 

din... stomac !
Chirurgii de la spitalul central 

din capitala Nigeriei au scos 
peste un kilogram de monede, 
cuie, sârmă și alte obiecte me
talice din stomacul unui pacient 
care le-a solicitat ajutorul acu
zând dureri ascuțite în abdomen.

La întâlnirea cu ziariștii, la 
câteva zile de la operație,^ ță
ranul Abdou Hamani, în vârstă 
de 20 de ani, a negat categoric 
că ar fi folosit vreodată în ali
mentație măcar un obiect din 
acest „munte de fier“. După afir
mațiile sale „cineva i-a provocat 
această „stricăciune". Prietenii 
săi atribuie de asemenea cele 
întâmplate „vrăjitoriei unui duș
man".

„Este de necrezut. In principiu, 
nu se pune problema cum au 
ajuns aceste fierotenii în stoma
cul lui Haman.i“ — a declarat 
șeful echipei de chirurgi dr. Lu
dovic Falandry. Noi vrem să în
țelegem cum de nu a dat pacien
tul ortul popii".

Leul din subsol
Un leu tânăr, înfometat, a 

fost descoperit de către polițiști 
în subsolul unei case nelocuite 
din Detroit (Michigan, SUA), de 
către polițiști.

Vecinii, intrigați de mai multe 
săptămâni de mârâitul provenind 
din casa vecină, l-au atribuit 
inițial unor câini abandonați, 
înainte de a alerta poliția.

După ce 1 s-a administrat un

calmant, tânăra felină în vârstă 
de 8 luni și cântărind 80 kg a 
fost transportată intr-o cușcă 
înainte de a fi transferată la o 
grădină zoologică.

A fost deschisă o anchetă pen
tru a determina dacă animalul 
a fost abandonat de locatarii 
preccdenți sau dacă s-a instalat 
în casă din proprie voință.

DEKFSB

COl’Ilț Dăroni V'eluța și Ilie, nora Viorica, ginerele Cornel, 
nepoții Marioara, Simona, Ilie, Gigi și Loredana, cu suflelelc în
durerate deplângem dispariția, după o grea suferință, a scumpei 
noastre mamă, soacră și bunică

II1NDEA DOMNICA
înhumarea va avea loc în Baia de Aramă, județul Mehedinți 

— Mărășești. (4245)

MEMBRII și simpatizanțij Partidului Renașterea și Indepen
dența României aduc un ultim omagiu celui care a fost secretar 
general al partidului

prof. IOAN MUNTEANU NECULAI
Odihnească-se in pace!
Funeraliile vor avea loc in 23 iunie 1993, ora 11.

Consiliul Național Director al PRIR. (4235)

MICA PUBLICITATE
COMEMORARE

►
CENTRU CEA MAI BUNA Șl 

eea mai iubită soție, Elena Bre- 
xon, „La mulți ani!" cu ocazia 
zilei de naștere. Multă sănătate 
ți fericire! Soțul (4220

ANIVERSARI (3,5/2,5). Informații Cămin 2 stu
dențesc, camera 356. (4240)

VÂND garaj metalic, demonta- 
bil și semiremorcă, preț nego
ciabil, Petroșani (colonie, lângă 
grădinița), str. Dacia nr. 1/1. 
(4244)

VÂND apartament 4 camere, 
central, preț negociabil. Infor
mații: telefon 542910, după ora 
15. (4264)

VÂND apartament 2 camere.
Petroșani, Republicii, 105/61. Te
lefon 543719. (4256)

PENTRU doamna Brczan Elenii 
ta aniversarea zilei de naștere, 
MS călduros „La mulți ani!" Cu 
«trag, familiile Brezan, l’îrlca și 
Ks.5 (4265)

VÂND Skoda S. 100, Petroșani,
Dacia, 11 (colonie, lângă grădi
niță). (4246)

VÂND video recorder japonez, 
televizor alb-negru Diamant. Te
lefon 544286. (4256)

AU TRECUT 6 luni de la dureroasa despărțire de scumpul 
nostru tată, socru și bunic

POENAR NICOLAE
Nu te vom uita niciodată.
'Dumnezeu să te odihnească in pace! (4269)

* • ^"9 9 ^^9 9 ^99 9 9 9 ^^9 9 MMM 9 9^9 9 M^M *

PUBLICITA TE
DRAGEI noastre Ramona Kiss, 

ta aniversarea celor 18 ani, toate 
flcrrilo din lume, multă sănătate 

fericire. Bunicii. (4226)

ACUM când în buchetul vieții 
tale prinzi al 18-lea trandafir, 
dragă ltamona-Elcna Kiss, mama, 
tata, sora și fratele iți urează „La 
mulți ani! (426"

VÂND apartament 2 camere 
Petrila, 8 Martie. Informații str. 
Republicii, bloc 114, ap. 7, între 
orele 16—20. (4247)

VÂND Volk.swagcn microbuz, 
preț convenabil și dulap frigori
fic, telefon 550771, Petrila, Repu
blicii, bloc 66. (4249)

FRIGIDERE și congelatoare 
de Găești. Vulcan, str. Brazi
lor, nr. 5, telefon 570944. (4266)

DIVERSE

FINII Vaier, Candia și Răditcu 
urează nașei Maricica Soroagă, 
cu ocazia zilei de naștere, lin 
wrwr „La mulți ani!" (4262)

VÂND urgent frigider 180 litri, 
telefon 544510. (4250)

VÂND urgent apartament, te
lefon 550006, Petrila, 8 Martie, 
36/30. (4251)

Dr. POPESCU NICOLAE, medic 
primar ginecolog, acordă consul
tații de specialitate în cadrul 
Policlinicii cu plată Petroșani, 
după următorul program: luni, 
marți, Joi, vineri 11—13, miercuri 
16—18. Telefon 541927. (1025)

Societatea Comercială 
KENAAN Vulcan 

str. N. Titulescu, nr. 55 A
VINDE EN GROS

■ MASA I- 4 SCAUNE — 60 000
■ UMBRELA — 18 000

Adaos comercial: 0 la sută. (4268)

VANZARl - CUMPĂRĂRI

VÂND Trabant, stare bună, 
Petroșani, telefon 543532. (1210)

VÂND 
Petroșani, 
10. (4253)

VÂND

apartament 2 camere 
Aviatorilor bloc 56 A/

VÂND Trabant 601, stare bună.
Telefon >60663, după-amiaza. 
(4270)

VÂND porumb pentru floricele, 
preț fo.rtc avantajos. Telefon 
Tg. Jiu 0929/42928. (4272'

urgent apartament 3 
camere, etaj 3, parchetat, faianțat, 
2 balcoane și Dacia 1310, 
km. Petroșani, Aviatorilor, 
8, zilnic, orice oră. (1252)

23 000
38A/

VÂND AltO 10. înmatriculat 
Ungaria, 
i torului, 
12 (4221)

patru ani. Lupeni, Vi- 
bloc E 1/35, după ora

Dacia 1310 TLX, Volks- 
ni gociabii. 

(4235)

VÂND
w.'igr n Derby, preț 
Telefoane 511558, 511772.

VÂND urgent garsonieră 
troșani. Telefon 512110, 
or'-le 16-21. (4237)

Re
intre

VÂND garaj.
Plopilor, bloc 7,
Szasz. (4257)

Lupeni,
ap. 44, familia

Aleea

FAMILIE tânără acordă 
gri jire bătrâni, contra cedare 
cuințâ. Telefon 512117. (J218)

LA INVITAȚIA 
și a

Național
Petroșani, dl. deputat 
Iiațiu, vicepreședinte 
Deputaților, va face 
Valea Jiului în pe-

în- 
Io-

Convenției
Tineretului

Țărănesc

VÂND 
gociabil, 
că, bloc 
(4258)

Skoda
Vulcan, 
46/25 (spate

120 L, preț ne- 
str.

VÂND
Petroșani, 
lefon 541204. (126c

apartament
Păcii, bloc

Româneas- 
„Plafar").

3 camere, 
10/20, te

VÂND convenabil 
3 camere, construit 
troșani, Aviatorilor, 
35, se. 3. (4238)

apartament
1990. l’e- 

bloc 23 A/

VÂND urgent Jlenault 5, 
fabricație 1987, 5 viteze, 5 
Dic'.i l, 124 000 km. Telefon 096/ 
713333, Petiești, Sebeș. (1261)

an 
uși,

VÂND convenabil video player
Fun.ii, sigilat, televizor alb-negru 
„Olt" _  nou, ghereta metalică

VANI) urgent Volkswagen 
Passat — 200 mărci și Volkswa- 
gen Goli — 1500 mărci. Birăoni, 
78, Cimpa. (1261)

Cotidianul do opinii șl informații 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Registru) Comerțului sub 
ar. i 20/621/1991.

Coaf virament: 3070G0201 — BCU Pe
troșani.

Directori MlRCEA BUJORESCM 
Director executiv: ing. Alexandru 

«OCDAN

„ZORI NO1“ aparo sub egida 
NOI" S.A.

Democratice 
Universitar 
(TUNȚ-CD) 
PNȚCD Ion 
al Camerei 
o vizita in 
lioad.i 26—27 iunie 1993.

Mitingul va avea loc în 26 iu- 
nii, ora 17, la Casa de culiură 
din Petroșani. (1251)

V particulară efectuează 
■ Uri de marfă cu autoca- 
Lone, acoperit, 130 lei/kin. 
telefon 57038G. (1271)

st IIIMBI R| DE LOC I INȚ \

SCHIMB garsonieră, confort 1, 
parter, central, str. G-ral Draga- 
lina, bl. 10C, se. II, ap. 21, cu 
apartament 2 camere, zona Iter
mos sau Petroșani Nord, exclus 
parter. Tel. 515799 (1275)

SCHIMB apartament proprie
tate. 3 camere, Petroșani, zonă 
centrală cu apartament Cluj. 
Telefon 515324. (4263)

Catalogul „Pagini Naționale*
-ghidul necesar omului de afaceri

rapid produsele și serviciile

icli găsi prin Catalogul 
NAȚIONALE**

— Căutați parteneri de afaceri ?
— Căutați un produs sau o marcă anume ?
— Căutați nn număr de telefon al unei firme din 

țară ?
— Doriți să aveți o informare „la zi“ despre concu

rență ?
— Doriți să vindeți 

dumneavoastră ?
Toate răspunsurile le

„PAGINI
■ Nu ezitați să vă înscrieți in catalogul 

Naționale**, ediția 1991.
Obțineți astfel gratuit catalogul curent și cel următor.
H Pentru toți agenții economici cu capital de stat 

sau privat, lucrătorii „ROMPRES** vă stau la dispoziție 
pentru înscrieri in municipiul Petroșani, până la data dc 
15 iulie anul curent.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ZG75 
Petroșani, str. Nicolae BSIcesco nr. 2. 
Telefoane; 511662 (director-redactor șef)) 
515972 (director exoculiv.adminulrallv 
difuzare), 5I24G4 (secții). Fax: 093/545972.

TIPARULl Tipografia Petroșani. str. 
Nicolat Hăkesco nr. 2. Telefon S11363.

„Pagini

Materialele necomandate și 
nepublicale au se restituie. Res
ponsabilitatea morală șl juridică 
asupra corccliludinii dalelor cu
prinse In articol* aparțio, tn 
exclusivitate, autorilor

ECHIPA DE SERVICIU;

Responsabil de număr
Gheorghc OLTEAI IU

Corectura

Emilia ACUIREl 

Viorica F1RȚULESCU

acraji.il

