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ALERTA ÎN COMERȚ 
Amenzi drastice pentru fapte ilegale

Ața cum anunțam in numărul 
nostru de ieri, continuăm astăzi 
cu prezentarea aspectelor re
ieșite din controlul efectuat in 
unitățile din Petroșani, l’ctiila 
ți Aninoasa. In cea de a doua 
săptămină de control ,,recolta” 
de amenzi s-a ridicat la 220 00(1 
lei, dar ți noianul de ilegalități 
constatate ne face să credem că 
unii mai mult nu respectă de- 
cît respectă legea. Iată doar ci- 
teva dintre aceste situații care 
creează pentru orice cumpără
tor un sentiment de neliniște și 
îngrijorare. • La capitolul marfă 
cu termen de garanție depășit 

situația este de-a dreptul alar
mantă. Echipa de control a scos 
din vinzarc mărfuri in valoare 
de 250 000 Tei. Printre mărfuri
le ce erau oferite cumpărători
lor, dar nu mai întruneau con
dițiile de garanție se numără: 
7280 pungi cu stiks uri, 330 kg 
concentrat de ananas, 125 cutii 
de pișcoturi, 2-1 kg cacao indi
genă, toată această marfă fiind 
găsită la unitățile Kcalcom Pe
troșani. • Spre exemplu, la u- 
nltatea cu autoservire nr. 318 
din piața Petroșani s-au consta, 
tat următoarele deficiențe : lipsă 
la gramaj ja halbele cu bere, 

lipsă la gramaj la multe feluri 
de mincare scoase la vinzare — 
fapte pentru care au fost apli
cate amenzi in valoare de 
60 000 lei. • Patroana societății 
comerciale cu răspundere limi
tată „Vest servicii" comercializa 
in piața Petroșani produse de 
cofetărie fără a avea aprobare 
pentru desfacere în acest loc, 
fără autorizație sanitară și fără 
respectarea unor minime condi
ții de igienă. Amenda încasată 
a fost de 5000 Ici. • I.a cofetă
ria particulară .,Sportul" a dom 
nului Demeter losif se utiliza 
Un cîntar cu balanță cu cadran 
defect, fapt pentru care amen 
da aplicată a ajuns [a 30 000

Ghcorgiie ( HIRV AS Â

(Continuare In pag. a 2-a)

PETROȘANI
Sîntem informați că, în pofida 

afirmațiilor făcute in vară, de 
Ministerul Invățămintului și Ști
inței, se organizează o nouă se
siune de admitere la Universita
tea Tehnică din Petroșani. Iată 
că în toamnă și universitățile de 
stat dau concursuri, nu numai 
cele particularo. Să sperăm că 
se vor acoperi locurile prevăzute

O veste bună de pe șantierul 
de reparații, racordări și ame
najări, unde Asociația de loca
tari din cartierul 8 Martie Pe- 
trila, cu sprijinul Primăriei și 
ajutată și de alți factori, a în
ceput lucrările ce dau de pe a- 
(Uni căldură și speranță pentru 
iarna care așteaptă să bată cu 
vint ,.și frig la ușile locatarilor. 
La această centrală echipa mai. 
stiului Someșan s.a apucat de

VflLCAN
De mai mult timp încoace, la 

florăria de pe bulevardul M. Vi
teazul, în lipsa produselor de 
profil — adică flori — se vinde 
marfă ce trezește invidie colegi
lor de la aprozar. în oraș a în
ceput chiar să circule o anec
dotă, privitor la această unitate 
„floragricolă** : „Unde mergi.

TESMA S.A. — Lupeni (fosta 
țesatorie de mătase) arc, de ci- 
teva zile, o fațadă nouă. Adică, 
proaspăt vopsită si zugrăvită, pe 
măsura drumului nou pe care 
s-a înscris această unitate în ul
timul an. Conducerea acestei so
cietăți comerciale nu se gîndește 
insă numai la fațada exterioară 
a fabricii, ci se gîndește mai a- 
les la ceea ce se întimplă in in
teriorul acesteia. De curînd, aici 

pentru anul I. Măsura ni se pare 
justă, mai ales că destul de mulți 
dintre absolvenții acestui insti
tut sau chiar studenți la zi au 
abandonat mineritul, fic priva- 
tizîndu-se in alte domenii mai 
tentante, fic căutind de lucru pes. 
te hotare. Mirajul banului, dacă 
se poate să fie și de altă culoa
re, eventual convertibil, este 
foarte puternic. Să sperăm că nu 
vom rămîne fără cadre tehnice in 
minerit peste cîțiva ani. Școlari
zarea lor costă destul de mult.
(Al. II.) 

P E T R î L A
lucru și blocurile 3A și 3B sînt 
primele care beneficiază de le. 
gătura cu .centrala’’. Să sperăm 
că nu vor fi uitate și alte lu
crări, care de ani de zile au 
așteptat și așteaptă să fie inclu
se pe lista urgențelor. (D.N.).

Ioane ?“. „Pînă la florărie. Miine 
e ziua nevestei și vreau să-i cum
păr un... kil de castraveți“. Pen
tru că aceasta florărie vinde, mai 
nou, castraveți, la 70 de lei ki
logramul, cartofi la 31 lei kg, și 
morcovi la 19 lei kg. Și dacă u- 
neori clienții mai scapă cîte o 
vorbă de genul : „Dați-mi un bu
chet de castraveți1*, nu ne-ar 
mira ca, odată cu apariția pro
babilă a florilor în această u- 
nitate, vînzătoarele să ne ofere... 
un kg de garoafe. (T.V.).

LUPENI
a fost deschisă o secție de croi
torie, care prelucrează țesăturile 
fabricii și vă asigurăm că mo
delele și sortimentele de croitorie 
ce vor fi scoase în curînd pe pia
ță, vor produce o adevărată sen
zație in materie. (G.C.)

Incest

Primarul „orașului^ Aninoasa

Incredibil 1 A fost hulit bunul 
Dumnezeu, ar zice bătrînii. A 
fost încălcată legea „legilor”, 
spunem noi și organele de drept. 
Este într.adevăr incredibil. M 
Gheorghe, din Petrila, de mai 
bine de un an de zile a întreți
nut relații intime cu fiica sa, în 
vîrstă de 14 an!. Intrucît a a- 
menințat-o cu moartea, un timp 
îndelungat aceasta nu a spus nl. 

■ INCEPIND DIN OCTOMBRIE, COSTUL UNUI 
ABONAMENT UNAR EA ZIARUL NOSTRU ESTE DE 
1011 LI I ;

ABONA i l-V A ( ( IM HI DERI I A „ZORI NOI** !
ZIARUL NOȘTRI OFERĂ O BOGATA GAMA DE 

INFORMAȚII DIN VALEA JIUL! 1 ȘI DIN ȚARA.
Cil IȚI RUBRICILE NOASTRE :
■ Viața partidelor politico; ■ Valea Jiului — la zi; 

■ Poșta parlamentara; ■ Tainele ortodoxiei; ■ Do la po
liție; ■ De la primarii, ■ Dc la procuratura; ■ De la. . 
alții ; ■ Știri din viața internaționala, ■ Programul TV 
zilnic și săptămînal; ■ Informații sportive din Valea Jiu
lui și din țarii; ■ Divei ti rnent; ■ Horoscop.

Totodată, stăm la dispoziția societăților comerciale, a 
întreprinzătorilor purii ulari și tuturor cetățenilor pentru 
servicii dc mare și mică publicitate.

CITIȚI ZIARUL . ZORI NOI“
SINGI RUl COTIDIAN DIN VALEA JIULUI!

mic nimănui, pină în iulie a.C., 
cînd n-a mai răbdat și organele 
în drept au intrat pe fir. A fost 
sesizată Poliția Petrila și, în 
n.ai puțin de o săptămîna au
torul incredibilelor fapte a fost 
prins. Acum se află în stare de 
arest. Judecata lui va fi dreap
tă, iar pedeapsa nemiloasă, Ce 
părinte, ce vremuri... (DN.)

își face de cap
Nimic nu este mai păgubos pentru democrația noastra ținură 

decit corupția care, „înflorește1* la adăpostul legislației deficitare 
— ciudat mixtiim compositum înfre legile vechi neabrogate, deși 
nu se aplică, și legile noi, formulate ambiguu. Acest vierme al 
societății noastre „roade1* în mijlocul „mărului". Fel de fel dc 
indivizi s-au cocoțat mai abitir ca niciodată în scaune înalte, ți- 
pînd că au fost diziclcnți. Odată instalați în fotoliu, își arată ade
vărata față de afaceriști veroși. Din păcate, și la noi. în Valea 
Jiului, avem exemple de acest fel. Iată ce am primit pe adresa 
redacției de la Aninoasa. Scrisoarea este semnată de conducerea 
unei formațiuni politice, care își asumă întreaga răspundere pen
tru cele afirmate. (Al.H.).

,.O parte din locuitorii orașu
lui ANINOASA vă impută fap
tul că despre aceasta așezaie ați 
publicat numai aspecte care sco. 
teau în evidența lipsurile ți ne- 
realizările organelor locale. Se 
pa’e că încercările dumneavoas
tră dc a Ic aduce pe drumul cel 
bun a dat, mai mult decît roa
de, sau altfel spus „ați bătut 
toaca la urechea surdului”. Se 
cuv.ne ca după atitea critici să 
mai scrieți și cîte ceva „pozitiv”, 
mai ales acum cînd aninosenii 
se pregăte <• pentru alegeiite 
locale.

E greu să-i înțelegi pe anino- 
seni ! Nu sint nici un pic recu
noscători saci ificiilor făcute de 
primarul ȘTEFAN bl'HCEA și 
vin’primarul GELU 1ANCU. Se 
pare că acum vor să aleagă ei 
un primar și eu mă întreb dacă 
vor găsi un „sufletist” mai ma
rc ca ccl 1 i este. E și tînăr ,u 
pregătire și s.a dovedit a fi în
zestrat și cu o marc putere de 
cuprindere și cu o minte carc-i 
fuge cu o viteză incomensurabi
lă A eliminat urgent posibili
tatea concurenței gogoșilor ca
le se vînd la chioșcul de ală

turi, desființind chioșcul de 
ziare ca să nu se mai amarască 
oamenii citind „gogoșile” și „ca
lomniile” care apar în presă ! 
E mare gospodar și întreprin
zător ; mă mir ca aninosenii 
nu au ochi să vadă cit s.a schim
bat de mult fața orașului. Ați 
scris că ANINOASA are șapte 
birturi. Ei, ți ?I Acum are. daca 
vrei să știți, și consignații. Ce 
daca școala nu mai are sala de 
sport — interesul Primăriei, 
înainte de toate ! B ini să iasă 
ca apa Aninoasei duce cit de 
mulți — 400 000 de lei chcltuiți 
pentru o iluzorie colinatare, au 
fost o nimica toată. Primarul 
nostru nu este numai gospodar; 
ol este și un mare „ego.logisl”; 
ii pune la punct pe toți și nu 
face risipă de vorbe. S-a do
vedit a fi și „diplomat”: se uită 
in stingă și în jos, iar vorba o 
aruncă în dreapta sau in... sus. 
Se vede că s-a pregătit pentiu 
„sportul” ăsta din fragedă copi. 
tărie. Răsplata i-a fost pașapor
tul ,,de serviciu” pe Care l.a 
obținut cu gîndul de a ajula A- 
ninoasa să iasă cit mai repede 
din rîinlul lumii și să intre în 
Europa, tn Franța nu pleacă 

singur, ci cu vicepreședintele 
GELU IANC U, cale și el s-a an
trenat tot de mic, să nu se facă 
de rîs în lume. Să nu se poată 
spune despie ei că sint oameni 
slabi. Cine i-a ales a știut că 
trebuie să fie „pe-o mînă”. Bine 
au făcut că l-au dat afară pe 
secretar pentiu „incompetență”. 
Sa se știe că cine nu-i cu ei. e 
împotriva lor I Și mai are pri
marul nostru o calitate ascunsă, 
dar care s< pare că i-a nemul
țumit pe „ ir.ota.it” de anino- 
seni. F. prea modest și din cau
za a.ia ei sint jigniți. Pentru i* 
deea repartizai i unui aparta

ment, dînsul nu l».a cerut de- 
cît... două foi” de 10 000 lei, 
ui iniine-poimiine ies și astea I 

Numai cine n.a avut treabă 
cu dînsul nu știe it de „prins” 
este. L-am ciu/lal de Gitcva ori 
și atunci nc.am dat seama cit 
de „legat” ai putea să .fie. Sub 
noua comendnire Primăria A- 
NINOASA a devenit o „invin
cibila armada” care mișcă, nu
mai din ochi și clin umeri

De aceea zic eu că aninosenii 
degeaba sc fiamintă ; unde vor 
mai găsi ei așa oameni ..aleși’ ? 
Și aș mai zice să-i alegem și 
noi dacă au fost puși și sa-i 
lăstun sii ne ducă pe cele mai 
înalte culmi., la sapă de lemn I 
Ar fi rău să ttăm cu parul in 
pomul cu < iori, dacă se voi așe
za în unul mai înalt și nu-i 
mai putem ajunge nici cu pră
jina !”.

Comitelui Director C entral al 
Partidului Renașterea și Inde

pendența României

» ■ z
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13 SEPTEMBRIE -
ZIUA POMPIERILOR 

DIN ROMÂNIA
Cpt. Constantin Ml UZA.

< omandantill Companiei do Pompieri,
Petroșani

Sint astăzi 143 de ani de la eroicii înfruntare din Dealul Spirii 
dintre r 'n-pania de pompieri din București și oar.tea otomana 
venită să infringă revoluția din Tara Româneasca. Participarea 
pompierilor militari la actul revoluționar de la 1848, mai ales 
momentul 13 Septembrie, au rămas în conștiința națiunii drept 
simboluri luminoase ale patriotismului de care ei au dat dovada. 
13 Septembrie 1848 reprezintă intiia probă, după secole, a vir
tuților patriotice și ostășești ale armatei române care prefigurează 
calități deosebite dovedite în viitoarele lupte pentru independentă 
și unitate națională.

Dar, dincolo de aspectul pur militar, ziua de 13 Septembrie 
are semnificații mult mai adinei, ea este consecința firească a 
stării de spirit, a atitudinii manifestată de ostașii pompieri, de 
întreaga oștire față de cauza revoluției, țjpazeta de Transilvania" 
scria că sub conducerea ofițerilor comandanți compania de pom
pieri „s-a disciplinat și îndoctrinat pentru revoluție". Complotul 
contrarevoluționar dm 19 iunie 1848 va fi dejucat prin interven
ția energică a populației Bucureștiului, iar locotenentul Pavel Zâ- 
gănescu, în fruntea ostașilor săi, va deveni apărătorul guvernului 
eliberat. In 12 iulie 1848, prin Proclamația Guvernului Provizoriu 
dată în urma lichidării celui de-al doilea complot, se mulțumea 
și „campaniei de pompieri de la început și pină în cele din urmă 
fură apărătorii libertății". Tot drept recunoștință pentru atitudi
nea pompierilor față de revoluție, unul din cele două drapele de 
luptă sfințite la T laz a fost Inminat companiei de pompieri cu 
ocazia depunerii Jurămîntului față fie Guvernul revoluționar.

Sfirșitul șîngeros al încleștării djn Dealul Spiiii nu a insem- , 
nat insă nici sfîr.șițul levnpiției. nk'i încetarea participării pom- I 
pierilor militari la eveniment, o parte d ntre ei j^min lu-se la dis
poziția ganerelului Ma^lieru, iar alții se vor afla pe baricade'n 
revoluției din Transilvania in oștirile lui Avram lancu și Axente 
Sever. Mai țm It, prin curaj jertfă de sine, -.'iblocotenti.il Dinică 
Bâlș.ur, intr-o împrejurare gravă, va salva ’ iața marelui patriot 
Nirol? 1? ■ ui.

Aniycrsin 1 acea >tu 7i cb- referință i'-ntiii istoria pompierilor 
ti 'bule spus că în orice perfidă ÎO conjimcturâ istorică s nu 
«f'at, a-"e/ a nu au uitat că princip da lor menire a fost și iă- 
mine provenhea .Și firre|-ca incendiilor, ■..dvarea vieții oame
nilor i a bunurilor 11-.>to de ace ia, înlăturarea urmărilor ca- 
tn-a.rcfelo- natural" și a < dam.taților, num b celor căzuți în a t- 
f< ' de bătălii ..iad lu loc de • in .t> în riadul eroilor. Schinibă-
I le survenite în so .etatea românească au influențat ș' activitatea 
tnjpelor de pompieri șl sl.imr că vor mai interveni și alte modi
ficări cu rol berii fic‘peritAf îndeplinirea m I- nilor specifice. Raza 
’.chnlco-riiaferîafâ do instrtltre și de Intervenție necesită îmbună- 
tâțiri1 substanțial-.- arlt calitative cit și cantitative pentru a putea 
face față celor mai. diverse situații in. care >intcm solie.iați să 
a-ordâm ajutor. De asemenea, profesionalismul fiecărui pompier 
stă la Ucu întregii ăllivitați de prevenire și stingere a inccndl-
II 1 i aici este încă loc uf cient pentru perfecționare.

■n . irtutea legâmîntului olemn făcut față de popor efectivul 
* ir 1 militari in termen ai Companiei de pompieri din Pe

tra ui și-au făcut .i Li fac datoria ori de cite ori s-au creat 
saiiaai «■’^o n-■< ..sitnu intervenția de specialitate, convinși fiind 
c in 1 ta int utili oamenilor Văii Jiului.

OAMENII DE BINE NU DORM 
DE „GRIJA“ ALTORA

„In Vulcan, strada Crividia nr. 48 este un te
ren unde a fost clădirea sin icatului EM Vulcan, 
terenul era liber unde se jucau copiii din stradă, 
amenajat cu bănci pentru odihnă.

Acest teren l-a închis un întreprinzător, dl. 
Isârescu Mihai și s-a pus stăpîn, deși a fost a- 
vertizat de primăria orașului Vulcan, să nu con
struiască nimic, dar dînsul vrea cu orice preț 
să construiască o casă pentru nepotul lui... Noi 
cerem organelor în drept să se rezolve1 cu acest 
teren pentru că nu este drept să se pună numai 
unu stăpîn, să se îmbogățească fără muncă și 

I fără bani ci numai din minciuni".
Am citat — respcctind forma gramaticală — 

dintr-o scrisoare adresată redacției și semnale, 
„vecinii din împrejurimi". Totuși, pe plic erau 
trecute numele și adresa expeditorului: Mihai 
Ion, strada Crividia nr. 48, Vulcan. L-am căutat 
în zadar pe acest Mihai Ion. Nimeni n-a ■ auzit 
de el. La adresa indicată, numărul 48, era doar 
o grădiriă. De fapt — aveam să mă edific, puțin 
mai tirziu — la acest număr figura chiar ve
chea clădire a sindicatului minei Vulcan.

Dar ce este cu acest teren ? Fină mai ieri, 
mai precis cu un an și ceva in urmă, aici era 
groapa de gunoi a slrăzii. Reziduurile aruncate 
ajunseseră pină și în albia pîrîului Crividia 
Domnul Mihai Isărescu, a cărui casă este situată 
peste drum, a avut ideea de a da locului o des
tinație precisă; deschiderea unei secții de artă, 
cu alte cuvinte a unei mici întreprinderi specia
lizată in lucrări de decorări interioare și exte
rioare, monumente funerare și împrejmuiri. Îmi 
spune că ideea asta îl obseda de ani de zile. A 
mers anul trecut la primar, la domnul Appel. 
iar acesta a fost de acord. „Chiar entuziasmat, 
inii >pune dl. Isărescu. Inițial, am vrut să îngră
desc terenul pin. la punte, dar primarul nu a 
zis să las loc pentru un garaj. Am lăsat și m-am 
apui.it fie lix.ibă. 70 de Rabe de gunoi am scos 
de aii i. Tot ce-am făcut e <le mîinile mele. Au 
început ■’i cur 1 n-clamaiiile. La primărie, la 
polițe-. A11 venit, le-am arătat chitanțele pentru 
materialele ei împărat-. Au verțit de yr.co zece 
ori și s-au convin-;. Ce să zic 7 Vad că unii din 
jur sc- .in n'i'n ii de rcclamații".

D iu un tur p-rimotriilni caro a dat naștere la 
atit'i ‘âmbulău. l’e lingă împrejmuirea de beton,

(IJimare din pa? I)

Ici. • In unitățile alimentare 
s-a constatat existența linei 
mari cantități de marfă greu 
vandabilă, prinlre care ciocola
tă Marsh, fixativ (ce nevoie o 
fi fost de fixativ la alimenta
re?), ghiveci de gătit, frunze de 
spanac, dovleci cu orez, zarza
vat pentru ciorbă, mincare de 
fasole, vinete in bulion și al
tele, a căror valoare totală se 
ridică la 2,480 milioane lei. Spre 
exemplu, ciocolata Marsh, din 
import, la dala de 30 august a- 
vaa expirat și termenul ‘le pre
lungire acordat de organele sa-

ÂLERlA in comerț 
uitare. Și, tatuși, maj vedim 
și in prezent, min unde maga
ziile* acest produs, car-, potri
vit constatărilor echipei de con
trol, are termenul de garanție 
depășit.

Există mari defi
ciențe în ceea ce privește 
aprovizionarea cu z.ahăr, ulei, 
preparate din carne, brînzeturi, 
unt, slănină sărată ți afuma
tă, făină albă, compoturi, gris, 
piinc de calitate ți multe altele 
Un alt mare rău existent in u- 
nitățile comerciale sc referă la
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înăuntru, mormane de gunoi. Proaspăt. Aruncat 
peste gard. Invidie ? Răzbunare sau neputința 
unora de a se debarasa de vechile obiceiuri ? 
In capătul dinspre mină, a fost, intr-adevăr, lă
sat loc, pe care se poate înălța nu unul, ci două 
garaje.

Unde-i locul acela — cu bănci pentru odihnă 
unde se jucau copiii din stradă — menționat în 
scrisoare. Să fi fost acoperit de grămezile de 
gunoi, al cărui miros, vara, se simțea de la o 
poștă ?

La primăria orașului, domnul secretar Vasile 
Suflctu e la curent cu problema în cauză. Șt,a 
că fostul primar i-a permis domnului Isărescu 
să-și amenajeze o mică întreprindere pe terenul 
respectiv, cu toate că acesta era în administra
rea minei. La reclamatiile primite — și au fost 
vreo cincizeci — primăria i-a dat domnului Isă- 
rescu o afnendă de două mii lei pentru construc
ție abuzivă, conform HCM 249/1969. „Dîndu-i o 
amendă nu mai puteam veni cu a doua, conform 
Legii 50/1991 — îmi spune dl. Sufletu. Dacă nu 
intră în legalitate și continuă să construiască, se 
poate interveni și cu demolarea prin justiție. 
Totuși, zic eu, omul desfășoară o activitate, plă
tește impozitul la stat, iar dac-am face asta se 
poate interpreta că ne-am opune privatizării". 
„Și cum ar putea dl. Isărescu să intre in legali
tate ?“. „Mai așteptăm reglementări la Legea 
50. La ora actuală, încă nu există toată procedu
ra și formularistica de autorizare a unei con
strucții".

Deci, dacă și legea e încă șubredă, vecinii 
„binevoitori" continuă să atace, lnsinuos. Cu 
expresii de genul „să sc îmbogățească fără mun
că și fără bani (?1 — n.n.) ci numai din min
ciuni". Din actele văzute, am constatat că între
prinderea a fost recunoscută prin hotărîrea ju
decătorească încheiată la 4 iulie 1901, uimind ca 
respectiva societate să fie înscrisă in Registrul 
de comerț. Personal, nu văd cu ce poate deranja 
prezența unui atelier in acest loc. D.ică alții au 
vrut garaje de ce nu s-au gin 'it mai demult la 
treaba asta ? Sau poate au așteptat, ca, mii în- 
tii, un altul să ridice tonele de gunoi care tro
nau pe acel loc 7

Ghcorghe OLTEANU

nefnrtcționalitafea ufilej lor fri
gorifice, dintre care cele ntai 
multe se regăsesc la unitățile 
specializate îti Vinzarca produ
selor din-carne san preparate
lor din carne. Adică exact acolo 
unde accstigi trebui să func
ționeze ireproșabil.

Sperăm ca aceste aspecte vor 
constitui obiectul unei analizo 
atente din partea conducerilor 
firmelor nominalizate, in așa fel 
incit amenzile aplicate să: aibă 
urmări pozitive în ceiea ce pri
cește calitatea activității de co
merț șî mai ales igiena unită
ților-și a serviciilor oferite 
cumpărătorilor.

FOTBAL, divzia A
.r i -ațe In Cl-van», partidele e-

tapai a fV.a a campionatului dt-
vtzie i A |a tbtb.il au pus față
In f iță c;hip<de „Poli' T.mițoa-
ra -- FC B ic âu și Steaua Bucu-
r -Tti — Oțelul Galați.

partida de la Timișoara,
Studr•nții .iu 1 nvjnc cu 4—0 (3—0)
pr.n golurile marcate d._- Bilia.
nu 1 min. 20J. Vlaieu (min. 3»)
Varg • (min. 40) și Octiivian Po-
ți.- ,i j (min !10). I i Burureștu

>1.-1 a cîșlligjt do-ir cu 2—4)
(l—<11) în fața promovatei Ote-
Iul <Galați prin golurile înscrise
<le *lîinra U (min. 29) și llie
Stan (min. 5‘>) din 1) rn Atil
Stoaiua rh vi FC BacAu «dnt ;im-

noastre In
< ’î€ Rurcifr-ne Slo.ui 1 va Jil-
va 1 nnrți In < >»po REI A. Intil.
nin.i In ciq>lnvirr p<. Anorhosls
Fum rrliipA nntrxoat/i d*
colii,r m Moțul nostru șl fostul J11-
CAtoi . 011*. r **no r fll fdlipH Siemin,
1‘ulu Vordftn* • 1» Iar FR* Bn AU
Tntil rrrnri. 13 septem.
bne x? Werder Brcmer
(Gci A .|Azi un derl.y al
( rai uvH* Un rVercitatt.i — Elec.
țron In «.idiul et.ipei u
IV a

im SPOBT
L__- 1_______ 1

1111

HUI1111

*u«by Cadoul
GLORIA BUCUREȘTI — MI

NERUL LUPEN1 28—25. Meciul 
a început cu dominarea oaspe
ților și înscrierea a 3 puncte de 
juc.iioiul Pândele (lovitură <.le 
pcdeipă). Ci te va minute mai tir. 
ziu g izdel'.- reușesc un eseu lians- 
formal și scotul devine 6—3. O 
lovitura de pedeapsă gratuită, 
oferită Gloriei, iidicâ scoruj la 
’J l Minerul ripostează cu un 
Joi l i muia și dupâ u fază pro- 
lungită Cișu lori punctează, pen
tru nunei 1, pimtr-o încercare 
transforinal.-i de Pândele, scorul 
devenind egal, 9—4). Arbitrul 

far., un nnu . endou" gazdelor, 
Car preiau conducerea ru 12—d. 
Din mm Jocul grămezii dm Lu- 
peni sparge apărnrea hururește- 
nilor ți mingoa Jucată la mină 
de elitre trocuri este concreti
za* .i de Văduva Dercbnl prmtr-un 
eseu la centru transformat do 
Pândele, Minerul proluitid con- 
ducerea pentru n doua oară Ar
bitrul realiZvazA cnalarea prin- 
tr-o loviturii nroidată gazdelor. 
Scorul la pauză, j5 — 15.

li priza u doua începe Intr-o

arbitrilor...
nota de dominare a bucurcșteni- 
lor, care ajutați de „arbitrul" 
Marian Cristbfor din Pitești, ma
jorează scorul la 2.7—15. După 
efectuarea celor trei schimbări, 
Mineru| reia lupta cu forțe noi 
și reușesc egJiurea prin două 
eseuri realizata de Bădllă și, res
pectiv, Duvid, unul dm ele 
ltan.sform.it de Pândele. Era nun. 
75 ți scorul egal, 25—25.

Gazdele trag lot mai mult do 
timp simullnd dese accidentări, 
moment in care urbitrul 1« oferă 
un „ultim cadou*' — o lovr.urâ 
de pedeapsă — centralii la dis
tanta de 25 m de but, transfor
mată. La 2 minute după aceasta, 
arbitrul fluieră sfirșitul pai tijei. 
Scor finul, Gioriu București — 
Minerul Lupein 28—25.

Antrenorii Bolasz A. >1 Florcscu 
O, au aliniat următorul XV; 
Patriciii (Chiru, nun. 60) — Nâs- 
tasu, l'.mdcle — V ăduva, Mauri i 
ocanu — Piu — Ceru — Duvid 
B.îdii.î, Clțu (D.'inuh-:- u, imn. 
60) Ho su, Kclerncn - Popa, 
Șt.-I.in, l'mgei t (Ronuițcanu, nun 
60).

FOTBAL, campionatul județean
REZULTATE TEHNICE: Minerul Artinoasa — Utilajul Petro

șani 3—0, Minerul Bârbăteni — Metalul Criscior 1—0. FaVior O- 
răștie — Tractorul BArăști 4—1, Rapid Băcia Triaj — Minerul Cer- 
lej 2—0. Minei ul Brad — Jiul Pelrila 2—1, Minerul Valea de Brazi 
— Minerul Cheiuri 3—1, Constructorul Hunedoara — Minerul Te-

Ouîștie, Mtiniiil Anino.r-a — Minerul Barbăten», Mctalopl.istica 
Oraș tic — Utilajul Petroșani.

hue 3—0, EGCL Ciilun — Mctaloplastica OrAștie 0-■5.
CtASztMf.’NT

1. Mctaloplastica Oiâștie 1 1 0 0 5—0 2
2. FaVior Orrtștic 1 1 0 0 4—1 2
3. Minerul Amnoasa 1 1 0 0 3-0 2
4 Constructorul Hunedoara 1 1 0 0 3—0 2
5. Minerul Valea de Brazi 1 1 0 0 3—1 2
6. Rapid Bftciă Triaj 1 1 0 0 2—0 2
7. Minerul Brad 1 1 0 0 2—1 2
B Minerul BărbAtcni 1 1 0 0 1—0 2
9. Metalul Cnscior 1 0 0 I 0—1 0

10. Jiul Petrlla 1 0 0 1 1—2 0
11. Minerul Glielari 1 0 0 t 1—3 0
12. Minerul CerteJ 1 0 0 1 0—2 0
13. Tractorul Bărăști l 0 0 1 1—4 0
1 1, Utilajul Pitio.ini T 0 0 1 0—3 0
16. Minerul Tcliuc 1 0 0 1 0—3 0
n>. EGCL Căian 1 0 0 1 0—5 u

ETAPA V IITOARE (15 r.eptcmbrie): Minerul T liu ■ EGCL
CALm. Mluei ul Ghelciri — Constructorul Hunei loar.11, Jiul Petrii..

Minerul Valea k Brazi, Minerul Celle | — Minci ul V 'oința Brad.
Ti. ic torul Buiiișli — Rapid llu< 1.1 Triaj, 5detalul Cri-•citi»r — Favlor

NOTA In mma holtuiiii FRF privind retrogradarea echipei 
Metal >pl 1 lu a (hă-,tic divizionară C, in campionatul Județean, 
aceasta paiticipă la corni-cliție Jiic ind cu echipele a căror progra
mare nu a avut partener.

iblocotenti.il
apui.it
ltan.sform.it
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înălțarea Sfintei Cruci
Biserica noastră ortodoxă prăznuiește la 14 septembrie, în 

fiecare an, înălțarea Cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci. Acest 
praznic își arc Începutul incă din veacul IV, la puțin timp după 
descoperirea Cinstitei Cruci a Domnului lisus Hristos la Ierusalim 
de către împărăteasa Elena, mama împăratului credincios Con
stantin cel 'dare, la anul 320. Crucea este Jertfelnicul pe care 
Mîntuitorul s-a adus pe Sine jertfă pentru mîntuirea noastră. Prin 
Cruce s-a adus mîntuire a toată lumea astfel, că ea devine obiect 
de pietate și cin .tire creștină.’ In Vechiul Testament Crucea a 
fost preînchipuită prin altarele de jertfă ale lui Avraam și lacob 
(Fac. 12—7 și 23, 18), prin corabia lui Noc (Fac. 6, 14), prin toiagul 
lui Aron, prin șarpele înălțat de Moisc în pustie (Num. cap. 9 și 
21) și prin multe alte preînchipuiri. Sfinții Apostoli fiind martori 
ai Patimilor Domnului au cinstit în mod deosebit Sf. Cruce și au 
transmis 
In Noul 
zi.ntuiă:

prin urma ii lor tuturor creștinilor învățătura despre ea. 
Testament învățătura despre Sf. Cruce este limpede pre-

inozcu (câc| cuvlntul C 
ca Im IJtitniH Zcu — 1. 
prnlni mîntuirea lumii 
ui Dumnezeu pe Sine 
j. ciul vostru de faptei

pir. i
I. ÎH>

prin 
jertfă

Său 
vieții 
- I 1 i — 2 24. 

ni Mrouot. pi 
î șl Cleojvi ț 
a farul li uu|i din Cruce

. .... _ ____  domnule și puterile (satanice)
. u hoturire, biruind asupra lor prin Cruce" 

t pe toți oamenii credincic și să in asupra lor 
idu-lu: „oricine vrea să vină după mine, să se 
ia crucea sa și să-mi urmeze Mie" (Mc. 8, 39). 

ncioșilor, v<< .fi pccăitluită de Marele Semn al 
irălu pe ccr.Semruil Fiului Omului (Mt. 21, 30). 
uri ale Sfintei Cruci nț prezintă și ni le cx- 

. Bisericii noastre prin Sfinta Tr'adiție, învățătură 
’ată de multe culte și secte. Sub semnul mintui- 
ă, prin 'tainele Bisericii noastre se face intrarea 

de creștin prin Botez, căci'pîin afundarea de trei 
. ne îngropăm și înviem cu El, murind păcatului 

Apoi prin ungerea cu

r» 11 ™
; <nh nl
•rblrca <•> Unt 

t. Apoi Hristos
„a dezbrăcat

Ulii <1 71
drumul

chiar
sj .re 

semn
tfr*

2 r, 
al biruinței, „

■ i le-a dat pe 
Col. 2, 15, , î 
puterea Cruci' •; 
lepede de sine. 
Soarta tulu: 
Crucii, cind 
Toate ace-te in* 
plică și invăța’.u' 
care nu est-. . 
tor al Sfrutei C 
noastră în vi. ' < 
ori ne răsti,-rum 
și ne naștein < ții celei noi in Hristos.
sfintul mir primim darurile^ adu.e lumii prin Sf. Crude, Iar prin 
împărtășirea cu Sfintul Trup și Slnge îl primim pe Domnul nostru 
p-sus Hri .tos întreg, spre sfințirea vieții noastre și ca o chezășie a 
învierii în împărăția Sa In taina Sfîntului niaslu prin semnul Sf. 
Ciuli, Dumnezeul milelor ne stă in ajutor cind zicem „Doamna 
armă diavolului Crucea Ta ne-ai dat nouă". Cu puterea Sf. Cru. i 
pornim in viața de familie prin taina cununiei, Sf. Cruce fiind 
ocrotitoarea vieții noastre de fiecare zi. SOntul Vasile cel Mtțrc ne 
învață să ne însemnăm cu puterea Sfintei și de viață dătătoarei 
Cruci, în toate împrejurările vieții noastre; atunci cind ne sculăm 
din somn dimineața cind începem și sfîrșim orice lucrare, cind 
ne așezăm sau ne ridicAm de la masa, cind plecam sau venim 
uutr-o călătorie, ori cind, osteniți de truda unei zile mergem spre 
■omn, spre odihnă. De fiecare dată rostim cuvintele: „în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh" și toate lucrările le în
cepem cu „Doamne ajută" și le sfîrșim cu cuvintele „Mulțumim 
Tie Doamne pentru darurile revărsate peste noi". Mamele creștine 

i ii învață pruncii cum sa facă semnul Sf. Cruci și să se roage. 
Oamenii creștini care coboară în adincurile pîimintului sau Cei 
din alte sectoare de activitate la începerea lucrului își fac semnul 
Sf. Cruci rostind rugăciunea „Doamne ajută".

Fiii Bisericii noastre care au avut parte în trecut de una din 
cele mai zbuciumate istorii, au găsit totuși răgazul să înalțe lă
cașuri de închinare, în care au preamărit pe Dumnezeu și pe cu
polele cnrora au așezat Sfinta Cruce, semn al iubirii «i al putorii 
lui Dumnezeu, în care și-au pus nădejdea de la începutul finit i 
lor în istorie: români și cri tini, l’c mormintele celor adormiți, la 
rapatiiul lor au pus C urca lui Hri tos, biruitoare asupra morții 
și chezășie a învierii celei de apoi, din darul si puterea Celui 
H i -ti nit. Așa pi < cum toate Bisericile și Catedralele creștine poar
ei. ca pe un stindard simbolul Sfintei Cruci, pe toate turnurile și

■ upoloje lor, jar in interiorul lor străjuiește chipul Ei strălucitor, 
devenind astfel „frumusețea Bisericii", iar „d monilor râmi", lot 
-i i pa tr.im si noi in mim,' i ne însemnăm cu Sfinta Cruce care 
t. dă tărie frumusețe in dțimlii-ne cu gindtil la in .emnătatea 
Ei in viața noastră d ms Iu are ale Bi mieii lui li ns Hri fo' <. I 
Răstignit și înviat a treia z>.

Uitarea c.ue r,< .ana in Bisericile noastre ortodoxe ,.i rur< a -■<' 
■ fl ,, ZI A him sfii,ș ,tc. < a Cel ce șade împreună cu

■al a <-u Duhni Sfint.’j D imidiile și a întins, și toată lumea 
a tia.Ja i, • lința I i, H'istNi - Deci pe cei ce nă-InIduiesc 

in 7 inc. învredna eșlc-î dumnezeu- tii slavo" - să ne fie îndemn 
la trăiri a în cur ție a v:, Iii, jn p.u ■ cu noi .i cu -omenii n* Iii, 
caii numai împlinind .acestea, ne fac ni vrednici ni bunurilor 
care nl le a adm Jertfa 4" pe Cruce a hntfffii'iii |iiiiiiiir?'’ii 
Mintnjlnriit'ii nostru fisij# H ,sto .

naiis (i.t

11
'i’
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Publicăm lista bisericilor orto

doxe din Valea Jiului caid au 
hramurile in trimestrul IV' nl 
anului.

Sfinții arhangheli IMiliail și 
Gavril (8 noiembrie): bisericile 
parohiilor Livczțni, timpii. lui 
Neag, Vu|can II, Iscroni

Sfinta muc. Varvara — (1 de
cembrie) — biserica parohiei 
l’etrila — I’oei's.

Sfintul Ierarh Nlcolac (<> de
cembrie) — bisericile parohiilor 
Petroșani I, I.upeni II, l’etrila, 
Jieț, \ ulcan I, Aninoasa.

Sărbători în trimestrul 
al patrulea al anuluî

14 octombrie — Cuv. Paras- 
chiva
26 octombrie — Sfintul Mșre 
Mucenic Dimilrie, Izvorîtorul de 
Mir. .

127 octymbiie — Cuv. Dimitric 
‘din Hnsarabi, unul dintre propo
văduitorii cuvintului creștin or
todox in 'Țările române care, 
pentru faptele sale de adineă 
omenie și, pentru smerenia cu 
ere a ■lulit p<- Dumnezeu, a 
fost sanclificat-

8 1 "noiembrie — Soborul Sfinți- 
lor'Arhangheli Mihail și Gavril

Catedrala din Ghelari
Fără îndoială. Catedrala ortodoxă din Ghelari este una dintre 

cele inai frumoase și impunătoare din județ. Deopotrivă loc de 
pioasă reculegere in fața lui Dumnezeu și monument istoric și de 
artă, catedrala se află astăzi in pericol. Exploatările miniere din 
subteran i-au afectat grav structura de rezistență. Cu sprijinul gu
vernului, in principal al Ministerului Finanțelor și al Departamen
tului Cultelor ca și prin osirdia Patriarhiei Române, a Mitropoliei 
Banatului și a Episcopiei Aradului și Hunedoarei, s-au început 
anul trecut lucrări ample de restaurare și consolidare. Constructo
rii insă s-au oprit din lucru in acest an din lipsă de... fonduri. 
Lucrările vitale pentru exislența acestui însemnat lăcaș de cult 
stagnează. Mai mult, $i ceea <e s-a făcut, dat fiind ca nu s-a ter
minat lucrul, se degradează. Orice noua intervenție făcuta la Pre
fectură, la instituțiile^ eclesia ticc și la cele 
rămas fără 
nala, marile ctitorii ale neamului nostru românesc, cele care 
purtat m> reu vii aspirațiile legitime alo poporului — dreptatea, 
dependența și unitatea națională — slut uitate molivindu-se 
m'sschinârie:
t rcai' 
tine" 
de impresionante 
insa 
im ii 
cu 
luația de la pi's’e tot bani si dr a primi critici și nennincă.

instituțiile, eclesia: ticc și la cele guvernamentale a 
răspuns practic. Nu sînt bani. Din nou cultura națio- 

ati 
in- 
cii 
în- 

,creș-
„nu sînt bani". Și aceasta in vreme ce avem o

’i galerie de forțe politice și apolitice care se intitulează
doar, doar or capota o va aderenți in plus. Și care dispun 

resurse m ilei tale, inclu ăv valutare. Se vede
că titulatura <• tina, banii pei tru propagandă electorală mai 

ni mai ptițin rlisi relâ sint alta, iar acolo unde :înt necesari' 
vara! nu aiung de< ii firimiturile dc la guvernul pus in si-

Pagină reali: dă de II l l.EX AN Dlîl SC 11 
<n sprijinul preoților orloiloeși di î Valva Jiului

14 noiembrie ■— I.ăsatu] socului 
pentru postul Crăciunului
21 noiembrie — Intrarea in Bi- 
seridâ a Maicii Domnului

4" decembrie — Sfinta Mare 
Mucenic Varvara, patroana mine
rilor.

6 decembrie — Sfintul Ierarh 
Nicolae
25 decembrie — NajtcreaJ'imnu
lui — Crăciunul
26 decembrie — Soborul Maicii 
Domnului
27 decembrie — Sfintul Arh 
Ștefan, întîiul Mucenic.

POSTURI (I)
Biserica t)rtodoxd Răsărit a 

rinduit pentru dreptcredinck ,n 
creștini anumite posturi. .

I. Șfînlui ,.și Post, care
se mai numește și postul patru- 
zecimii, Pătesinnle, Postul Paș
tilor, este rinduit pentru curăți
rea sufletului prin aJUnare, ru
găciune, milostenie, spovedanie 
și 'împărtășirea cu Sfintele Taine. 
El mehipu. e.ște postul COț de 
patruzeci de zile al Mintultorului. 
'Ține șapte sui tâmîni. Stă in le
gatul a cu Fâșiile, sărbătoare cu 
data sch'mbăioBrc. De aceea, 
începutul acestui post este arătat 
in calendarul fiecărui an.

In acest post nu minerim: carne, 
ou i, brinzâ. De asemenea, podim 
de pește, vm și untdelemn. Mîn- 
c-in deci numai bucate fără unr 
soare, legume și poama Zilele 
dc dezlegare la vm și untdelemn, 
precum și acelea in care dezle
gam la pește, s-au așezat in altă 
parle și trebuie < iulatc la în
semnarea despre: „Zilnic posturi
lor in car.' mîncăm' untdelemn 
și dezlegam la vin", precum și 
la însemnarea dospi e „Zilele pos
turilor în care mîncani rește".

vin",
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FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Astăzi, o mică satisfacție ii. 
plan profesional... și una ceva 

’ ai mare in plan sentimental.

BALANȚA
<22 septembrie — 21 octombrie)

Puterea de muncă și creativi
tatea dv. ating astăzi un nivel 
superior.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Ar fi bine să dedicați mai mult 
timp, mai multă atenție felului 
in care vă prezentați in socie
tate. Cu referire directă la ves
timentație.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

in deplasările dv. „pe patru 
roți“ se impune ca astăzi să dați 
dovadă de prudenți.

înapoi d<n... i
U.R.S.b. I

O știre care, mai mult ca sigur, ■ 
a produs stupoare: în urma unei 
convorbiri telefonice avute de I 
Gorbaciov cu cancelarul Ger
maniei, Helmuth Kohl, lui Erich | 
Honecker i se va arăta drumul . 
spre casă. Respectiv spre Ger- | 
mania reunită, iar nu spre scum- > 
pa lui „parte" DDR (die Deutsche 1 
Demokratische Republik), care I 
nu mai există. Ajuns zum Hause, I 
i se va face o primire (ne) trium- I 
fală: va fi tradus în fața justi- I 
ției pentru a da socoteală pentru | 
deschiderea focului asupra cetă- . 
țenilor est-germani, care au esca- | 
ladat zidul Berlinului sau au i 
sărit „linia" spre cealaltă Ger- • 
manie, care — deși nu construia | 
„cea mai dreaptă dintre societăți", • 
— oferea mai mult decît socialis- I 
mul din partea răsăriteană. I

Sprijin pentru 
Moldova

Dacă alții fac încă pe uitucii 
in privința sprijinirii recunoaș
terii independenței Republicii 
Moldova, iată că acest lucru îl 
fac personalități din țară și din 
Franța. Printre acestea se află 
Eugen Ionesco, Doina Cornea și 
Alexandru Paleologu, președin
tele Ligii pentru apărarea dreptu
rilor omului în România, fost 
ambasador la Paris. Dumnealor 
au constituit un Comitet ad-hoc 
pentru susținerea pe plan inter
național a independenței Repu
blicii Moldova, primele sale ini
țiative constînd în înaintarea că
tre cancelarii diplomatici și ora- 
ganizații internaționale a unor 
memorii consacrate situației ju
ridice — privită din perspectiva 
istorică — a teritoriului românesc 
de peste Prut.

Pentru timpul dumneavoastră liber
< VINERI. 13 SEPTEMBRIE

i

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei,
10.20 Film artistic.

Ia banii și fugi !
(SUA, 1969)

11.50 Super Channel.
12.35 Desene animate.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Mapamond.
14.35 Podoabe ale naturii :

Delta Dunării.
15,00 Mondo-muziea.
15.20 Avanpremieră.
15.30 Patrimoniu.
16,00 Limba noastră.
16.30 Agenda festivalului enes- 

cian,
16.50 Tragerea Loto.

17,00 Știri.
17,05 Emisiune în limba ger* 

mană.
18,05 Invitatul săptămînii.
18,35 Ecranul.
19,00 Concert al fundației 

„Brambaeh” pentru' aju. 
torarea sinistraților din 
Moldova.
In pauză : Actualități.

2T.00 Viața parlamentară.
21.30 Film serial.

Destinul familiei Howard.
Episodul 19. j

22.30 Simpozion.
23,15 Actualități.
23.30 Vîrstele peliculei.

0,15 Festivalul Internațional 
„George Enescu”.

0,55 Campionatele mondiale de 
gimnastică. ,

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O afacere încheiată azi debu
tează deosebit de promițător. Fiți

<*.**.**.**_ OO _ OO . OO . 00 . OO - 00 -**-**-**-
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Societatea I.D.C SRL
MICA PUBLICITATE

ANIVERSARE

HOROSCOP

ponderat in sărbătorirea eveni
mentului.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Ați intrat intr-o combinație in 
care discreția reprezintă prima 
calitate ce vi se cere.

PEȘTI
(l'J februarie — 20 martie)

In afara unui mic conflict cu 
un reprezentant al autorității 
cotul este in regulă.

BERBEG
(21 martie — 20 aprilie)

Planurile pe care le concepeți 
astăzi au șanse bune de reuțită. 
Auspiciile vă sini favorabile.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

O scurtă călătorie, in interes 
personal ți o intilnire, mai de
grabă plăcută.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Incercați-vă norocul.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Cind o acțiune debutează prost, 
■e va sfirți și mai prost. Con
form legilor iui Murphy.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nimie nu pare să vă scoată 
astăzi din rutina zilnică

ViDLO F/LM
CASA DE CULTURA 

PETROȘANI

.VINERI, 13 SEPTEMBRIE
Orele 11 și 17 ! Fiicele Emma- 

nuellei. Sexy.
* — •»

Ora 18,30 ‘I Predeitor 2. Super- 
acțiune, groază, eu Danny Glover. W

Ora 20,151 Un voal negru pen 
tru mireasă.

BIROUL DE TURISM

FLAMINGO • I

PENTRU Sergiu Murcșan, „La mulți ani “, cu ocazia împli
nirii a zece anișori. Frații Gigi, Costel și părinții.

VINZĂRI
,x i

.VlND Dacia 1310, cu îmbunătățiri. Telefon 44673. (2763). ,

V1ND Dacia, neridicată, înscriere 1984, preț negociabil. Tele
fon 41806. (2748).

VlND Opel Cadet, Petroșani, strada Constructorul, bloc D, 
sc. I, ap. 1, după ora 16. (2762).

VlND „Volvo“, excepțional, valută (lei) și CEC Dacia, 1989. 
Telefon 43340. (2761).

VlND CEC Dacia 1 310, cu ridicare imediată. Telefon 43586, 
după ora 16. (2760).

VlND casă, trei camere, baie, două bucătării, patru magazii, 
apă, 70 pomi — 1 300 metri, preț convenabil. Bodescu Gheorghe, 
strada Perilor 2 (Cocoșvar), Vulcan. (2759).

VlND motocicletă „CZ“ — 175, preț convenabil. Petrila, Prun
dului P12. (2750).

. FILIALA LUPENI <34

Strada Aleea Liliacului bloc 2, camera 13, telefon 60894
După reușita primelor excursii peste hotare în Grecia, 

Polonia și Ungaria, oferim noi posibilități de vizite peste 
hotare.

■ Excursii în SUA, GERMANIA OLANDA, OLANDA, 
SPANIA, CIPRU, POLONIA, UNGARIA.

■ Intermediem obținerea vizelor pentru cei care au 
chemare din țările respective.

Informații și înscrieri zilnic, între orele 15—21. (2742)

din Petroșani

SCHIMB

SCHIMB înscriere Dacia 1300, 1988, cu apartament 2—3 ca
mere, zonă centrală. Ofer și recompensă. Informații la telefon 
43679 după ora 17. (2764).

DECESE

SOȚIA lda și fiicele Gybngy și Felicia anunță cu profundă 
durere încetarea fulgerătoare din viață a iubitului lor soț și lată

organizează concurs pentru ocuparea posturilor des
X 1v.— inginer electrotehnic

— tehnician (electrotehnic)
— merceolog (bărbat)
— bucătar III
— electrician
— tîmplar
— zugrav
— zidar

A
J-

«u cc. PETRESCU FLORIN
• JS* ’ înmormântarea, azi, 13 septembrie, ora 14.

Amintirea lui va rămînc veșnic în inimile noastre. (2755) *

SORA, soacra și cumnații deplîng dispariția fulgerătoare din 
viață a scumpului lor .,

PETRESCU FLORIN
Amintii ra lui va dăinui în inimile noastre. (275G)

— tinichigiu
— instalator sanitar
— fochist
— îngrijitoare
—muncitor necalificat

• f.

Concursul va avea Ioc în ziua de 30 septembrieconcursul va avea loc in ziua de 30 septembrie 1991,
9, în sala de lectură a Bibliotecii Universității Tehniceora 

Petroșani

înscrierile se fac la Biroul Personal al Universității 
Tehnice Petroșani, pînă în data de 27 septembrie 1991, 
telefon 12580, interior 151.

Condifii dc încadrare conform legislației in vigoare.

COLECTIVUL RĂII Petroșani este profund îndurerat de dis
pariția fulgerătoare din viață a celui care a fost

PETRESCU FLORIN
A fost un bun coleg și un om cu alese însușiri, iar prin dis

pariția Iui s-a pierdut un specialist de mare valoare.
Amintirea lui va rămînc veșnic în inimile noastre și nu il 

vom uita niciodată. (2757)

COMEMORARE

L'n im de cînd ființa deosebită
PETRISA BEMBEA 

trăiește doar în cuget ca scumpă și eternă amintire.
Soția, sora și cumnatul, (2754)

I A ÎNCHIDEREA ediției
Miercuri seara tîrziu, s-a disputat meciul de fotbal din ca

drul grupei a Ii-a .a preliminariilor Campionatului european de 
fotbal, iot' • echipele Elveției și Scoției. Rezultat final 2—2. In 
felul acesta cresc șansele formației României pentru cîștigarea 
seriei și participarea la turneul final Suedia '92 Așa să fie, mai 
vedem și noi un meci... _ _
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