
Astăzi:

I\1
CGnuiAN DE OPINIE Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI
AM L III, XR. 699 SIMB CI A, 29 Al Gl ST 1992

Miting

Cf putui Ip'U Bl'i'W' lll
Creștinii ptezriu esc Tăierea

| 1 PAGINI - 10 LEI

< •1 smerenie, creștinii piaznuie.se « .azi „Tăierea t 
Sfintiiiui ioan Bo'czătorul'', moment de reculegere în lat: m -i 
și jertfei martirilor credinței noastre străbune pentru miiHUn .. 
.sufletului omenesc.

Ttcheîe peniru pime
Primăria municipiului Petroșani, Spicul S.A., furnizorul pro

duselor de panificație Kcalcom S.A. și Diamant S.A., unităti co
merciale, informează cetățenii din localitățile Lonca, Pelrila, Pe
troșani Iscroni, Aninoasa, Banița, Merișor, următoarele:

• incepind cu data, de 31 august 1992, se put prezenta la ma
gazinele de la care se aprovizionează (ulei — zuliar), pentru a 
ridica, contra sumei de 2 lei, tichetul de pline care intră in vigoare 
cu data de 1 septembrie a.c. Este valabil pentru două luni. Fiecare 
membru al familiei va beneficia de cile o pline la preț subvențio
nat. Lucrătorii din subteran vor beneficia de încă o pline. (Er.t 
o familie compusă din p"tru persoane, din care una lucrează in 
subteran, va primi un număr dc cinci plini). Calitatea de subteran 
este certificată prin semnătura și ștampila, unității miniere.

• Eventualele omisiuni de persoane se rezolvă prin prezenta
rea la magazinul din zona în cwc locuiește, cu buletinul de iden
titate care atestă domiciliul (stabil sau flotant), in baza căruia 
obține piinea și, în următoarele două zile, tichetul.

• cetățenii care nu sînt locuitori stabili sau flotanți in locali
tățile menționate, sau cei aflați in tranzit, vor putea, obțtnr pline 
la preț nesubvenționat.

• Pichetele vor fi valabile numai dacă au ștampila magazi
nului, a societăților, SPICUL S.A. și unității miniere in situație 
celor din subteran.

fără „ai noștri”
Potrivit unui comun cat difuzat de Radio București (AcTuali- 

i .ți), astăzi se desfășoară la Deva un miting de protest al mine
rilor față de degradarea continuă a situației mineritului și geo
logiei din R 'mânia, miting care este primul dintr-o seric ce vor 
avea loc in mai multe orare din țară. După cum nc-a declarat, 
i'ri. dl. Petre Braiț, prim-vicepreșcdinte al Ligii sindicatelor mi
niere Valea Jiului, a.e ta (Liga) nu va fi reprezentată printr-o 
ciel- iație .nici oficia’, nici neoficial, întrucît considerăm această 
acț.'in; ci ne .mn.ficativă". (Șt.C ).

Expoziție de insigne
foaierul corpului A100 al Universității 

chide o interesantă expoziție de insigne, 
uniuni a colecționarilor și prima ediție 
de < ia Petroșani a Societății Num s- 

>lcitionari din Bur r. ști. Craiova, Arad, 
ița, Deva, Valea Jiului, din aite locali-

A de la ora 10. in
T n e Petro ■ ini, s- x a <1 •
în ■ îl ctlei dc-a 1 :-a rc
a „ ■ -liobbș", organi, ti
mj- R .mâne Pirtici; cc

i n r >. O: dea, C n t m
• • cu n ,.i din st: .un .tat

Criză falsă
)e cum t» așterni la drum spre sudul țarii, cozile Ia b'-nzin.irii 
i i -int, ca pe la noi, prin Vale, realități zilnice. Benzină este 
ila. Cum sc e.'plicu atunci întreruperile in aprovizionarea 
ir. ..iilor din Valea Jiului7 Și ar mai fi ceva, ce nu trebuie 
:at. Nu există șofer s.. nu constate că intre benzina cumpă- 
p la n a și C‘ a din alte județe, sau și dc la Deva si Ilațeg, 
in m-d c m -t. n . o oiierenț i de cif. â octaniiă. S.i fie vorba

ie „pi ’ de ti; ă O't.in ' .i la transpoit.’ (V.S)

om avea cîrum de tranzit
n 
în.
4>JJ

■ : cit. va Nr.i in m i, lucrările ele construcție a
m-ii a ‘o ; .'.ului auto greu prin s'ciro.ani și-au

1 Timpul favcijbil lucrărilor de Mi nucțic e pe 
ham la ii ă. Vom ax ea, o. re, drumul de tranz 

n. lc anului? (V.S ).

Eiulevard doar cu numele
In rap.itui dc jos .1 cartierului /Xeroport clin Petroșani an în- 

c.■ cu ani in urmă luerflrile de extindere a Bulevardului Avia- 
t .lor. Dar n au mai fost reluate, lucrările răminind doar cu 
riiim'lc... Pe o parte a bulevardului au fost finalizate blocurile dc 
locuințe. D.n pe cealaltă, blocul F, ridicat la structura dc rezis- 
tc.T. i și cl>i ir avind acoperișul finali'at, a stopat sistematizai ca. 
Bul-’V j.-dul a rămas în ace; ași ipostază de ani de zile, constructorii 
ar lacra Lipsesc, însă fondurile de investiții. Nu sc pot găsi oare 
•fondurile ner, sare pentru rcluan-a lucrărilor la acest bloc, p.n- 
4r i inehl icrca lucrărilor de exlind-TC a bulevardului? (V.S.)

S. C. KENAAN S.R.I.
( româno—palestiniană )

iii sediul in Timișoara, va oferă prin depozitul eu gros din 
\ ulcari, str. Nicolae Titnlcscu in, 15 următoarele mârfuri 
din import :

biutui i
— țigări
— ilukiiii

sticlii i Qiiecii 1,5 1. 
bere cchoslota< a 
berc rlo/â

— cafea
(1201)

A

In discuție, Legea Invățămintului!
| Proiectul Legii invățămintului înaintat inițial Parlamentu

lui a fost schimbat in proporție de peste 9O°/o. ■ Cadrele didactice 
sindicatele acestora și nici măcar Ministerul Invățămintului și 
Științei nu cunosc noua formă a legii. ■ Nu poale fi acceptata 
trecerea prin Parlament, aprobarea și aplicarea unei Legi prac
tic necunoscută de cei interesați și chemați să o aplice. Invățămin- 
tul reprezintă 35 la sută dintre instituțiile bugetare, ca număr de 
salariați. Nu mai vorbim de starea bazei materiale. Cu toate a- 
ccstca, primește de la buget numai 12 la sută din alocațiile bu
getare. Cauza? Susținerea păguboasă a unei economii adusă în 
multe locuri, în stare de faliment. ■ Cadrele didactice nu cer 
numai salarii. ■ Educația nu se face „după ureche”. ■ O gravă 
eroare: trecerea elementelor de administrație financiară a invă
țămintului din subordinca MIS in subordinea prefecturilor, fapt 
ce va determina lin învățămînt CV CULOARE POLITICA?!

D-alogul cu domnul Ghcorgh» 
Isvoranu, prim-viceprcședinte al 
Federației Sindicatelor Libere din 
învățămînt, a debutat furtunos, 
motive fiind destule. Nemulțumi
rile sindicatelor din învățămînt 
sînt multe și justificate, pentru 
că problemele școlii în pofida de
clarațiilor demagogice ale politi
cienilor, au r .mas tot ultimele .și 
nu se prevede o soluționare a 
lor.

— Ce se mai întimplă cu Leg. a 
Invățămintului

— Proiectul, inițial respins de 
c idrelc didactice și de sindicate
le din învățămînt, a suferit in 
comisiile parlamentare modificări 
mari. Peste 90 la sută din text 
este a’tul. In forma actuală el nu 
mai este cunoscut nici măcar d" 
MJS. ~ 
care ar trebui să-l cunoască pri
mii: cadrele didactice? A ieșit o, 
să-i spunem, T.cge — mamut, stu
foasa și inope rantă. Ni.- i noi, sin
dicatele nu o cunoaștem. Nu pu
tem vorbi despre ceva pe carw 
nu cunoaștem. Se pare insa, c i 
doleanțele justificate alo cadre
lor rlidactice au rămas în afara 
legii. I dă un exemplu de eroare 
a noului proiect: sc procizoazii 
norma dirlaclieă, alil numărul di 
ore (ît și numărul d copii pen
tru formarea unei clase. Eronat. 
Populația școlara este in scăde
re accentuată. Clasele sint în 
conținu ire supraaglomerate, ce ; i 
ce flimimicaz, sub lanțial c.ilita-

lia invățămintului. Scăderea nu
mărului de copii și inflexibilitatea 
Legii față de norma didactică vor 
duce inevitabil la șomaj în învă
țămînt. Altă eroare : trecerea e- 
lementului de administrare finan
ciară a invățămintului în sub-

Dialog cu domnul 
GIIEOllGIIE 1SVORANU. 

prini-x icepreșcdintc al 
Federației Sindicatelor 

Libere din Inxățăinint, din 
România

Ce s;, mai spunem de cel
ordinea prefecturilor, ceea ce vi 
face să avem un învățămînt c'i 
culoare politică, in funcție de cu
loarea politică a prefecturii. Inac
ceptabil. Pentru ca a venit vor
ba de bani, invățămintul este 
grav lovit. întreaga reformă a 
in.aț.imintului se poticnește din 
lipsei dc bani Nu pentru salarii. 
Nu cerem, nu luptam exclus v 
pentru salarii cu orice preț, deși 
menținerea inechității dc salarii 
in România, din considerent • 
populiste. electorale, așa cum a 
făcut FSN-lil și chiar guvernul 
Stolojan. nc lovește crunt, 
pi.zontam circa 35 la suta 
totalul instituțiilor bugetare 
primim numai 12 la suta b mi
totalul bugetului țarii In vreme

Ko- 
din 

și 
din

COPIATOARE
RANK XEROX

ZORI NOI S.A.prin S. C.
Relații la telefon

93

f

545972

Baza
Nn 
în- 
u-

ce peste 600 de miliarde de Jet 
alocă statul pentru a susține a 
ecorfomie falimentară, o industrie 
complet depășită ca organizare 
mentalitate și eficiență, 
didactică este „la pămînt". 
avem școli. Sc lucrează in
vățămintul preuniversitar, în 
nele locuri, și în trei schimburi. 
Cum să mai pretinzi calitate? Do
tarea cu material didactic modern 
a rămas o utopic. Lipsa dotării 
face ca necesarul de cadre să 
crească. Școlile pe care le avem 
sînt neîntreținute. I a prețurile 
actuale, o reparație a unei școli 
costă o avere. De tinde bani ? 
Anomalii de necrezut, I.e-am su
pus atenției guvernului. Inutil. Nu 
numai că am cerut sprijin. Am 
oferit soluții Guvernului și Par
lamentului. Dar guvernanții si, 
mai rău, chiar și unii dintre 
parlamentari nu le iau în consi
derare. Federația Sindicatelor 
I.ibere din Im .ițâmint. membră 
a CNSI.R și a convenției CNSI.R 
— FIIAȚIA — AI.P1IA a demons
trat că există cu adevărat. eâ 
apuia drepturile cadrelor didac
tice.

— A dovedit-o și in această 
vară < lud, din cotizațiile membri
lor săi a cheltuit peste 600 0l>0 000 
lei pentru ajutorarea copiilor din 
Basarabia.

— Și nu 
dinea zilei 
Iar. Legea 
trebuie „sa iasă" și vom 
pentru blocarea ei, atita 
cit ca nu este dezbătută întii de 
cadrele didactice. Actualul pro
iect de lege nu ne reprezintă si 
nu slujește invățămintul româ

nesc. Nu este o Lege care să promo
veze cu adevărat un învățămînt 

modern.‘nu este o Lege, in forma 
aituală, care să aducă o reformă 
clara a invățămintului. lata o 
sumedenie dc motive pentru care 
respingem proiectul dc Lege și 
no rezervam dreptul de a uza de 
fornv le luptei sindicale pentru a 
soluționa problemele multe și 
grile ale școlii românești.

numai. Oricum, la or- 
prntru noi: arini șco- 

învățamîntiilui ni 
iasă" și vom lupta 

vre ma
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Microcariera Cimpa
DACA SAI’l CÎT TREBUIE,

DAI DE... PEȘTE

I
I
I

PROGRAMUL TV.
Drumurile noastre

i
Chiar daca pentru a vedea 

Cariera Cimpa — sau ceea ce a 
mai ramas din ea — ești nevoit 
sa schimbi trei autobuze și trei 
feluri de drum, peisajuț pitoresc 
de la „stația terminus" 1 
tiște din plin acest efort, 
tonic și modul sanutbs de 
țelege viața al locuitorilor 
lui Cimpa, sat cu specific 
tan. înșirat, adică, pe vai, 
lipsesc și pe „orășeanul" 
pentru o oră sau o jumătate de 
zi. sa-și ajute părinții la strins 
ce fin sau să schimbe, pur și 
simplu, costumul de strada cu cel 
«ie l aie, pentru a se prăji In soa
re. aproape de izvoarele 
Est. departe de lumea 
ita...

După hurducăturile la 
supuși — datorita drumului 
țara de pe raza Petrilei — 
n-liciarii transportului in comun 
cu destinația Cimpa sint prelu iți 
ni- autobuzul de cursa lungă, cu 
confort sporit, al domnului fo- 
nescu și duși ca-ntr-un vis, cart?, 
din pacale. ține prea puțin, pe 
asialtul oglindă caic .taie" sat i] 
pe „principala". Pinfi la carieră 
mai c, de la cap de linie. ..cale 
de-un sfert de ceas", pe un Irum 
forestier, m-a lamui it un local
ii cale pi care .im pui u> s-o 
far.î ma uit ia ceas, gratie 
uni; a.ii.-i agi abi.e și bim- in
form..Ic de i.i.c m am bucuiui

răsplă- 
Aerul 

! a în- 
satu- 
mon- 

mo- 
sosit,

.Jiuiui de 
dezlanțu-

care sînt 
de 

be-

Săpături adinei

1

t i

Li

nu-i cuii-‘zimța cai e 
m aiI i’t-iii dpiu.ipc dc lo- 
j j>i « m.j îmi spuiid ca s-.m 

t i . > m _•>; ..ipalU.- I < Xli i 
z\' iin, M.i ior.iîicr-i

! pilind E. M L'uie.i, e
■ • 4»a mi., rva. m ■ *. r>
.riincu trapul paniiritu- 

• i un ■■-•hi de apa p<_ fund, 
ii %<j.ir:yc o purt’-i

1

I

■ n

Jli de
I'de O i'l

ni vi 1 iii'.- rni
<1.

1;

U 4

11 curier i. domnul uu i- 
.-.agiț, 1 - mi re- ;i,ios- 

iii.mitv d-_- a-mi li re- 
p.i g_- tui de energi .e 

o iii a mu ce 
in „inc.lila". 
un ii - iv.itor.

jrun .lii'i.i- i im. ivii 
ornai ul mi u in

.'i ' c|-l.it să 
vorbe, preț di. un po

L 1 
In t 
t. i U'C

Pe
ri t '. . isile
< ut In.ir
< >.-ii ini.it. dup
< . ■ ,u e djr j.i 
ri i l inia 
a im nlais r 
o, uj '.i; 
v.i.ii peste 
<le Iu; ru a 
lam doutl 
romi ii. 11.

Aflu, a-tfel, că 
n-.ir.it aici pi in 
tun' lului de des 
nei in lungime 
200 m >i am di.im.-tiu, 
cu tiolțari și terminal 
cind, pi ac tic, a 
cis zc. >n forță, 
atunci și pin i 
lucrările au fo 
emit 793 963 nn 
flil-Se, 
32 937 t cărbune. 151 mai bin 
un an 
cărbune. întreruperea a fost cau
zata «ie o viitură puternică, ce 
a rupt drumul in aval «le ie-.ir.-a 
din tunel, astfel ca apa a inundat 
loial cai ier i...

loC- 
l.i a 
D" i 
pri 

zona
cliim-

Iu< rari le au de
1993 cu s.ipme 1 
.ei e a ap-.i, lu
de aproximativ 

capliișd 
in 1984 

început sa se lu 
la descopci lă De 

in iulie 1991 cind 
t sistate, s-.m ex

ilării, exti ,gin- 
prin exploatare a

nu se mai lucrează

zi, 
de 
in

Tot pe loc
I

Ultima lună 
î 'iv a fost

s-a lucrat e- 
1991. Atunci 
cărbune, i-x- 

l.a

clnd
iunie 

s -au e-. ti as 2 238 t
cav indii se 6 t>89 mc steiil. 
l««epiAU4 lunii iulie, dopa inun-

dație, toți pensionarii angajați 
acolo au fost concediați, raminind 
la lucru doar 12 oameni, care, cu 
utilajele din dotare, pompează 
apa, veghind ca nivelul acesteia 
să nu depășească limita de alar
mă, asigură paza și ajută la a- 
menajarea unui drum de acces, 
necesar celor de la exploatarea 
forestieră. Miercuri, 3 dintre ei 
erau pe schimbul 1, doi pe schim
bul 11 și unul pe schimbul 111 i 
trei erau progiairțați in conce
diu. iar ceilaiți in libere și 
de boală.

foi

Lac sâ fie, 
că broaște...
Vadul deviat al apei traversea

ză, la ieșirea din tunel, lerennl 
neexpropriat al unui 
Acesta cere sa-i fie 
dina in folosința, in 
inițiale. Acest lucru este posibj 
doar prin readucerea 
chea matcă, operațiune pi in care 
va lua naștere, inevitabil, un iac 
adine de circa 29 m și lung de 
circa 200 ni. c?i cum. unde c lao, 
nu se poate sa nu fie și pește, 
pe n.-simțite și-a făcut |o« bănu
iala că ar fi in inli iesul cuiva 
anume să intrerupa exploatarea 
și sa inunde carier.i, pentru a a 
transforma in amen jure piscico
la. Supun atenției interlocutoru
lui meu aceasta supoziție, fură sa 
dezv.i.m numele persoanei „im
plicate". Iuta răspunsul : „Eu nu 
pot să știu daca, peste ani, nu 
se va ajunge la situația pe care 
o descrieți dv. Va fi poate pește, 
poate o stațiune «I-- agremcnl, 
vor li. poale, mulți cari iși v-ir 
disput.i dreptul de propiietale u- 
supia .u sluj ioc, d.ir in nmmen 
Iul Ic lai.i sm,-pii'd motiv al in in
timii - Sic 11-C Slt.lt; .1 
ipe.î pv vetlmil curs - 
m um cariei a — peoti 
omului «i-- c.i.e v-.im
i cmil c .re i ap u '.im ".

momii lsn. 
redată gra- 

condițiile

apei in ve-

re.iducvi ii
t- te 

i i’t i t 
tc-

care
ii <i 
voi olt

mai 
din

■4

n
i e- 

i i i- 
ce -.onsti uctorui v.i 

im-1a sal și ta
in! illi ați- 

gio.ip.i \a ll 
im urc â in .a a

parc rece, dar dacă nu se
l-am scos 
am demontat 

uscat, urmează 
tot, pentru a-J

poate... Oricum, 
front unde era, 
motoarele, le-am 
să-1 demontam de 
putea transporta. Am stabilit, în 
acest sens, un program, împreu
na cu dl. director general...*. 
„Cam cit va dura pina veți eli
bera locul respectiv „Aproxi
mativ o săptămână". „E adevărat 
ca UNEX-ul e deja vindut?“. „N’J, 
nici vorbă ! Mi-ar conveni sa gă
sesc un cumpărător, 
citeva zeci 
unde ?...“.

I
'.‘IJ

I
I

sa-mi dea
de milioane, dar de

dispre sal al viitoru-

I
I

Pe malul
lui lac 11 găsesc, in ținuta de lu
cru, pe maislrul principal Ion 
Saninoiu, < „
al S.C CONSM1N — S. A. : 
amenajăm i 
de circulație, 
se putea lucra la pod. 
va li guta in 9-6 zile 
ca punct de lucru și 
drumului de la Lonea 
za KSI (aproximativ 1 km)..........
eram cu un excavator, un bul- j 
dozer și o mușin i... Piua la urmă S 
o să fie un lac frumos Nici. Ar ’
li bine daca s-ar mnenaja, -le 

pe acum, ca loc d - agrement, 
pentru ca dnp;i 
cu apă 
«lese la n ?te trepte, locui 1 di- a- 
cost.irc 
țiuni sportive, trambuline, 
terminăm lucrarea 
luna și i imntalc

Intr a lev ar, ideca unei zone de 
agrement e t nt inia și lin e e-
Ici tul insol.iției. Domnul
noiu privește viitoiul pi in pri- - 
ma conții a< toruă.ii ,i 1 vede se
nin și pro-p-r, intr-o civilizație 
.i.-V an.iul ica...

^lllivipsu 4'-'II K
de la Șantierul 1 E,t| 

. „Aici 
un diurn provizoriul 

necesar pentru a 
Drumul

Mai am 
betonai ca 
la fiemi-

Lu-

1 s
II

s-ar
loc d

ce se va umple 
va fi mai greu. Ma gin-

a eventualelor ambarca- 
N )i 

in cel mult o

Cărbune,
pe... pește

- - f
Suni- I 

î

1?I
II

. Z jiil o iu; . - ,u.a la 
-.la nr -urnind

; i'ala i 1' -r și a m d- 
timp - 
pod il
uliu evitarea 

alun. î i md 
cu apa. Ne

„in p. 
Ciiid’. i<.
Iragc! < . i 
leioi, m 
os u’..i 
uzul p< 
dur, 
ilin.i
Ci l O< la ri<A.'+S>( 1 II, c I|-r. di I Îl 
s-.iu li imis pin i .num trei adr<_ 
s-- oticl.de. n .ei cil.idiisil si 
vină sa-și ridice UME.\ ul. Z.l'-lc 
trecut au pus mrlf li.r.vise pe 
lingă el — soi, probabil, sa-1 de
monteze pe loc 
|>ri-a in el Data 
lajui i< ai e, «un 
e și vindut) noi 
di.uni pompele 
pei ioi , de garda.
tel i
pun 
cola

SI)- 
asl- 
risl- 
sub

— dar mișca 
ci ,.i ai lua (ili
cit'- am inți-ies, 
am puica sa fi
la un nivel 
economisind

nergia pe c.ue acum o 
meiiținind nivelul apei 
la care se allu UNEX-ul”.

In li-gatiliu cu acest a,pect, am 
solieilat iamuiiri domnului .n- 
glIIIT 
TRANSE 111 
ra .puns cu deosebita 
„Problema 
Jaj se 
aparul 
car-.-șl cer păminiul înapoi, 
acum

domnului
Aili ian Brinz.in, >el secție 

Ptlio.șani, care a 
amabililate: 

ev.ii u.u li a« esllll uti- 
punc abia acum, cind a 
pioblcma momii lan lor 

l’ina 
nu s-a știut sigur daca sc 

mai scoate cai bune sau se 
chifle vxploat rta Desigur, 
imi convenea Sa-1 țin acolo,

in-
iii le

ca

Reporta]

ci rut
t
5
TI

nu |

to-

In loc d. concluzii, i-mn 
domn iliii in/t. Vasile N.igiț, șelul 
cm i r<l „losl< “, pai crea daca la- 

m le de t Xtrajș re a t ărbnm-bii 
ar li pulul continua. „Noi 
plo.itam sti atul 3, care im a 
e epuizai (I>o iînn.i (li uiii.ii.
poțl.if. aliata pe irtticr pi liți i 
rali. are.i unor pun.-|i-, precize-i 
za ca s au găsit p.- iloeuri și 
lentile din știutele •> și 7, «Iar nc- 
scmnil ic.it iv c c.i rl zi rva 
tabila). Daca nl sar 
motorina, pentru 
carlium Iui la mină, 
viii probb mc. Ni
vom iilua lucrai de 
piilii dar... (a losl 
n n ). l.a investiții 
«mi, s au cheltuit, 
dere, milioane de 
aniloi 1983—1983,
cui se închide", deși 
a tost rentabila, oamenii 
lu.il valul iile...".

După o ult.ma plivire 
pentru a ochi un loc de 
peșle.
aerul de foc, < u gindul la o baie 
rece 
l.a
ma< ai , 
lalelele...

I
i

a- 
ch

I

LUNI, 31 AUGUST
14,00. Actualități.
14.10 Agenda electorală.
14.30 WORLDNET US1A.
15.20 Avanpremiera TV.
15,40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
16,00 Forum.
16.20 Actualități.
16.25 Emisiune în limba ma

ghiara.
17.45 Pro patria.
18.30 Tezaur.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Teatru TV. O noapte fur- 

tunoasiî de l.l1.. Caragiale.
22,00 Studioul economic.
22.25 Studioul electoral.
23,00 Actualități.
23,15 Sport.

MARȚI, 1 SEPTEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.45 Ecran de vacanță.
11.10 Super Channel.
12.10 Ora de muzica.
13,00 Interferențe.
13.10 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități,
14.20 Tradiții.
14,50 Avanpremiera TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Cursuri tle limbi străine.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri
17,00 Actualități.
17,05 I orum.
17.25 Cultura in lume.
17.55 Salut prieteni!
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actnalitali.
20.35 ’l'eatru TV. O nopale fur- 

tiuioasâ <|e l.l-,. Caragiale. 
(Ultima parte).

21.10 .Studii ul economic
22,05 „in văzduhul incoruptibil 

al artei”.
22.25 Sluilioiil olcetoral.
22.55 Actualități. Crt'tiiea Parla- 

iiientuliii.
23.20 Sport.

Mit lîCL lîl, 2 SEI I E:\IBRIE
7,00 I'rogi;.mul relev iz ii in i i Na

ționale din Republica Mol
dova. Te.emalinal.

UgOl) .Actualități.
10.20 \gcil<la electorală. .
pi.,iO CaleiKi.irul zilei.
10,11) Film serial. Mate și So- 

pliie.
11 .a.i I magiiu v ielnameze.
11.35 UOIÎl DNET I .SI A.
I 10 Ora de miiz.îi a.
1 00 \ irstîi a treia.
13.30 Audio v ■ ii.d st adio.
1-1,00 Ai-liialit.it i.
1 1,20 Civilizația montană.
l l,aO Av .iiipi - miera l'V.
1 l,.V> 1 ’reuniversil.iria.
la,30 Cursuri ele limbi străine.
16,(10 Actiialilatea folclorica, 
l<>,20 I .urnea spor tului.
16. aO l ragere-a I’ronoexpres.
17,00 Ailiialitali.
17, Ut Forum.
17.25 15, 16, 17, 18.
17.35 .l.izz lan.
18.25 .Studioul economic.
18,53 Sludioul electoral.
pi,30 Desene- animate.
20,00 Ai tiialitați.
20.35 l 'ilm serial. 1 temingvv ay. 

Episodul 4.
21.35 Universul cunoașterii.
2?,10 Vedete în recitai.
22.25 Sludioul electoral.
22,.>5 Actualități. Cronica Parla- 

menl ului.
23.20 Spori.

joi, 3 septembrie
7,00 l'rogramul 3’elevizimiii Na

ționale: din Republica Mol- 
dov a. Ti lematinal.

10,Ol) Aciuam.iți.
10.20 Agenda electorala.
10.30 Calendarul zilei.
10,-10 Ee.ran «Ic vacanța.
11,05 Sup r Channel.
12,10 Oi a de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 .Jaz.z magazin.
14,00 Actualități.
1-1,20 Conviețuiri.
14,50 Televa -anla școlară.
15.30 (■iirsitri «le limbi slraine.
16,00 Agendă muzicala. ___

16.25 Televiziunea vă ascultă! )
16.55 Actualități. I
17,00 Forum.
17.20 Tele-discul muzicii popu* 

la re.
17.40 Simpozion.
18.25 Studioul economic.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DALLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Pro musica.
22.25 Studioul electoral.
22,65 Actualități. Cronica Parla

mentului.
23.20 Sport. J

VINERI, 4 SEPTEMBRIE i
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
■10,20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
■10,40 Film artistic. La volan. 

(Franța. 1991).
12.10 Super Channel.
'12,35 Descoperirea Planetei. 
-12,55 Ora de muzică.
-13,45 Actualități.
14.05 Mondo-muzica.
'14,25 Medicina pentru toți.
44.55 Arii din operete și lieduri, 
'15,10 Televacanța școlară.
15,4;i Forum.
•16,20 Arte vizuale.
16.50 Tragerea Loto. 
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune in limba ger-s 

mană.
18,05 Dosarele istoriei.
18.35 Muzic<a pentru toți. 
-18,55 Studioul electoral.
19.30 Desene arlimale.
20,00 Actu.dităti.
20.35 Film serial D' 5.T1NUB 

FAMILIEI BOWARD.
21.30 Ancheta TV. Provocare sau 

răzbunare? (I).
21.55 Top 10.
22.25 Stiulioul electoral.
22.55 Actualități. Cronica Parla

mentului.
23,"o sport.

Si MB \TA, 5 SEPTEMBRIE

9,00 Buna dimineața!
I'.aO Șbthul do ia A la Z.

Io.oo Aclualilați.
10.10 Ecran «le vacanță.
11.10 Alfa și Omega.
12,0o Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
bl.00 \<lualit;iti.
14.10 Reflecții rutiere.
1-1.20 1-5 ian da vac mța.
14,4a De joc. de dr.igovfe. de 

dor .. Muzică popul ir.i.
15,00 Al doilea război mondial.
15.30 Magazin cinematografic.
16.30 Concurs ANF; „Sa ne <ti- 

noaștem străbunii”.
16.35 l-'.xpo Sevilla '92.
16.55 FO’I’B-XL: ElOclropulere — 

FC Brașov, in cadrul etapc-1 
a X' a a diviziei naționale.

18.50 Mapamond.
19.15 Tclecneiclopedia.
20.00 Actualități.
20.35 l ilm serial. TW1N PF.AKS.
21.40 Săptamina sportiv.i
22.10 „N im noroc! Ce să fac?” 

Retrospectivă Anda Călugă- 
reanu

23.00 Actualități.
23,15 Film artistic. TANCER. (An

glia. 198,1).
0.55 Rock-panorama.
DUMINICA, 6 SEPTEMBRIE

I

exploj- 
fi asigur il 
li ans|mi tul 
n am ii

s-a promis 
de la 1 

o pacale.du 
S-a lucrat doi I 
pi-nlru deschl-l 
lei, la cui a ul * 

iar acum „cer- | 
exploatarea J 

și ai

â

inapoi. 
dat la 

părăsesc zona, inotind in

I
*

t
I’eștc in loc de cin buni-

Ui ina urmii, de ce nu? Asta, 
se poale minr.i, pe cind

realizat «le
JșTEI AN ( IMI’OI

I
I
i

8.30 Biin.'i dimineața!
9.30 Ecran de vacanță. 

'10,50 /Xctualitați.
11.00 Elimina din lumina.
42,00 X'iața satului.
13.30 Hora satului.
14.1)0 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 X irleo magazin.
18.10 Silința și imaginați»’
18,40 Convorbiri de duminică.
19.10 I ilm serial. DALT AS.

Episodul 160.
20.00 Actualitate.
20.35 Film artistic. ZBGHUB

„SFINXULUI”. (Franța,
1984).

22,30 „Iliamond Awards” Festi
val, 1986 (partea «a U-a).

23,05 Actualități.
23,20 Duminica sportivii.
23,45 Maeștrii teatrului românei^,

oticl.de
liialit.it
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George Topîrceanu

I
I

Turism

Nu există berărie.

Locuința mea de vară
E la țară...

Acolo era să mor

Tot povestea cu Ileana ’
Gosînzeana, B

Plină de banalități.
De urît și de’ntristare

Beat de soare Doarme apoj adine comuna...
Și pirlit îngrozitor ! Numai luna •

Acolo, cind n’are treabă
Galbenă ca un bosian .
Iese, mare și rurală, 5

Orice babă La iveală |
Este medic comunal. Dintr’o margine de lan.
Viața ce aci palpită

E lipsită Gind și cind un câne urlă
Dc confort occidental Ca din surlă. . •

Nici regie... 
Doar un hoț de cîrciumar 
Care are marfă proastă

Și-o nevastă 
Ce se ține c’un Jandar

Carul-mare s’a oprit
Suspendat, ca un macabru 

6andelabru. 
Peste satul adormit

OR1ZONTAL: 1. Cabană in Valea Jiului; 
Personaj mitologic — Lăcaș pentru bâtrini; 
Calupuri metalice; 4. Munți — Personaj de-al 
lui Alecsandri; 5. Mig! 5. Odinioară (pr.) —
Cimpie — Ață încurcată! 6. Așezămînt pentru 
hrana fizică; 7. Perfecți — Riul in țara lui Bu- 
traguenio; 9 Anotimp — Avion . personal ; 10. 
Tău — „Vale" în vestul Văii Jiului.

VERTICAL: 1. Excursii; 2. Pe malul apei — 
Personaj din mitologia' greacă: 3. Fîșie pentru 
îmbrăcat — Casa culturii; 4. Suverani — Nume 
cunoscut in Aninoasa; 5. Pilon central — Ade
vărată; 6. United States! — Strîmb; 7. Pasăre 
(pop.) — Teluriu! 8. Baziaș, in mijlocul orașului! 
— Piron; 9. Radu Ionescu — Omenești; 10. Cei 
mai rapizi.

Cînd te duci pe drumul mare
La primblare 

Este praf de nu te vezi. 
Trec, mișcînd domol din coadă.

Spre livadă 
Ale satului cirezi

Dar în zori încep cocoșii. 
Păcătoșii, 

6a să facă iar scandal —
Să te saturi de viață

Și dulceața 
Traiului patriarhal !

I 
I

Și te poartă sub escortă
O cohortă 

De țințari subțiri in gias, 
înzestrați la cap c’o sculă

Minusculă, 
Cu pretenție de nas. .

D’aia zic eu, prin urmare
Vorbă mare: 

Câ de-acuma, să mai tai. 
Nu-mi mai trebuie-altă cură

In natură. 
Să mă duceți cu alai !

Cind se ia cîte-o măsură,
Lumea'n jură 

Pe agentul sanitar
Și 1 întreabă fara noimă

— Ce-ai cu noi mă?
F.nlru ce să d m cu var ?_

Meargă pictorii la țară
Ca să piară 

De căldură șl de praf! 
Mie dați-mi străzi p.ivate,

Măturate 
Dați-mi cinematograf!

Ale satului mari fete
Fără ghete 

Ies la garjuri pi’nserat...
(Am văzut uci'ii'a’o noapte

Niște fapte
Car'- mau scandalizat)

Ca un fluture pe floare, 
Beat de soare,

Pentru ce să mor așa ?
Nu mai vreau țâranci naive,

Primitive...
Mie dați-mi altceva...

Dați-mi, dați-mi strada'ngustă 
Unde gustă

Omul viața mai din plin
Cu trăsnii, femei cochete.

Și cu 
Inca'Lite cei puțin !

I 
I 
I
I 
I
I 
i
I 
I

Dezlegarea careului „Făcute de poveste", a- 
părut in numărul trecut. Orizontal; Cenusărese
— RN — Rotat — N — Aias — Estic — Ig. — 
Unit — NL — Ella — Insă — Aliate — UPV — 
R — T — Arămie — Aleatorie — Pir — Iie — Ar
— Inele — Tata.

llorațiu ALEXANDRESCU

pe banii cui ?
1 ft w * r 4 9. •

XX X ’ 11

k
— - — . X

Boabe
de

„Ferește-te 
multa pinză

fasole
de corabia cu 

decit balast".
mă*

William PENN

„lubeste-ți 
desființa gardul".

vecinul, dar nu-ți

B. FRANKLIN

„Să fii prudent: adică să oco
lești prăpastia și nu muntele".

Rodica TOTT

idee în noapte

„Pisica bea laptele cu 
închiși și-și închipuie că 

vede nimeni".

ochii

P E

A M I L I S T U l

rilc pentru pantofi 7
— Din piele dc vulpe I 
— Ce te face să
— Pai tu nu știi 

șireata ?

crezi 7 
cu vuli

D .t.un ntul lui R.ibel.iis: 
„N i .im nimic. Datorez

H 'sini 11 las săracilor".
— * _

— Aveți copii ?
— Nu. Sini inimit.bil 1

— « _
Care este virstu dumne.ivo.i 

t, i domniță 7
Anii] acesta voi numai a 

dc primăveri.
— Și clte toamne 7

— • —
— Pămintul se invirte tot 

P'il cu aceeași viteză ?
Nu cred. Tata spune, în fie

care zi cind ia leafa că pamint d 
•e invîrte mei laie ca de obicei.

■ Știi din ce se fabrică șirctu- rclrc .4—.- r -

tlm-

— *
Pop< seu, 
ultima i 
știam că e 

neam sigur.

— Elev 
ieri de la

— Dacă

, de 
oră

ce ai bps't
7
ultima, ve-

_ 4 _
— Tot timpul iți face mămica 

probleme ?
— Nu. In unele cazuri ii f,lc 

și eu eb probleme.

(’agină coordonată de llortițiu 
ALEXANDRESCU

4 j / 4

I 
I
I
I

cetățean din Pbiladi Jphia s a sinucis lasind în urmă 
UrmatO.u ea scrisoare ;

„M am căsătorit cu o văduv,î care avea, la rlndiil ei, o fata de 
măiitat. Tata| meu s-a îndrăgostit de liiea înra vitrega și s a câ 
satoril cu ea, devenind aslfe) ginerele meu. Soția mea născu un 
băiat, care este, desigur, cumnatul talului meu și, totodatu, un
chiul meu, fiind fratele mamei mele vitrege.

Soția latului meu deveni mama unui baiat care este desigur, 
fratele meu și, in același timp m potul meu, fiind fiul fiicei mele.

In consecința soția mea îmi este bunicii deoarece este mama 
mamei mele — eu sînt Soțul și, to’odatâ nepotul soției melc — și, 
nun soțul cuiva este bunicul... EU S1NT PROPRIUL MEU BUNICI"

Mnik TVVA1N

Ion Avarvarei, hălăduind pe 
una din. străzile intunecoase ale 
oțașUiui (nu v-o spun care, ca „e 
prea multe") simți o durere as
cuțita (aproape ca aceea cind ci
tise noile prețuri, orfane de sub
venție). li intrase un cui în tal
pă. Concomitent sau puțin mai 
la vale, îi intră (de data asta in 
cap), o idee, care, pină ajunse 
acasă, îi încolți definitiv, fără să 
mai aibă ce-i face. Ajuns la do
miciliu se dezbrăcă pe întuneric, 
fl'indcă la „Electrice" nu se mai 
vind demult becuri și, pentru că 
țințarii iși făceau sejurul in o- 
daia lui de dormit, nelăsindu-1 o- 
l icum să doarmă, se apucă să si 
modeleze ideea. Un zgomot pu
ternic il smulse din acii vitalca-i 
creatoare. Vecinul „de la opt" o- 
bișnuia să trîntească ușa. De da
ta asta se pare că o trinlise pe
scări. Instantaneu vecinii de 
alături incepur.i o înverșunată 
controversa valutară: „Ai băut 
toți banii", ii striga ea, „inclusiv 
dolarii aduși de mine din Tur
cia!". înciudat, le bătu dc citeva 
uri in perete dar ei crezură câ 
omoar i țințaiii. Pe sub geam un

cetățean turmentat (nu cel 
Garagiale), cinta de mama 
lui: „Am să beau ultimul 
să nu-1 las lui 
destabilizează", 
chise fereastra, 
nere venea un 
hal, iar glasul 
te făcea să te simți la țară, 
clipa aceea ideea din capuj 
își lua zborul Peste nouă 
și țări. Aproximativ în Surinim. 
Plus-minus, cîțiva kilometr,. El 
se afla acolo, sub un cocotier și 
sta la rind, la nuci de cocos Eră- 
cam dăi imat. N-avea nu< ;[ la 
schimb Apoi un băștinaș în epu 
să țipe: „.Jos Avarvarei !“. Și el 
se crezu, pentru citeva clipe, pie- 
ședinte 
Atunci 
Nu era 
ăsta ii 
de

din 
focu- 
ban, 

,AstaStolojan !“. 
gindi el și des- 
Dinspre contai- 
dulce iz patriar- 

ciinilor de pripas
In 
Iul 

mări

cu casă la... Col 
își d .du scama că 
sigur dacă pentru 
trebuiau neapărat 

semnături. Se trezi

• ni. 
ViM. 
V.Mll 
nnf>0 
imu,

stringînd )a piept tranzis'.oi al. O 
ciainică tocmai spuma ca azi 
va să vina ploaie. Ion A var v.iral 
viu să întrebi* la care aliincnt.iTă. 
Și ia ce preț.

Minr.1 XMB'AS

STA DIOANE
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a 
in 

de-

ȘTIINȚA PETROȘANI — CSM SIBIU; Etapa de „acasă" 
formației lui Drumca se vrea începutul unei cariere str ilucitc 
lungul șir de bătălii, mult mai grele de pe banca antrenorilor 
cil in ghetele jucătorului.

MINERUL 1 UPEN1 — GRJV1ȚA ROȘIE; O intilnire dc gra
dul II, după duelul la aceeași oră Steaua — Dinamo. Minerii CU 
„recunoștința" pentru scorul din etapa trecută, vor primi oaspeții 
cu piine și sare.

FOTBAL. DIVIZIA B AS PAROȘEN1 — ȘOIMII 1PA SIBIU» 
Revenita in propriilc-i ghete echipa lui Gogu Tonca (regretăm gre
șeala din m. de miercuri) înfrunta asfăzj formația care a pierdi^ 
divizia A, la masa verde, și aspira, poate, ce] mai mult la reîntre-i 
girea serici, dc unde lipsește, se zice, numele de „șoimi".H 7

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN. MINERUL VULCAN 
— IIABEIl HAȚEG; După egalul dc la Ghelari, nimeni 
ta decit o nouă sicloiie a formației lui Libardi,

nu aștenp-

MiNEHUI BARBATEN1 — MUREȘUL DEVA; Un 
dreptul aprig, dirijat parcă anume de a scoate acum, la 
campionul, echipa din Băibutcni in fața mai marilor serici.

duel de a 
început Jte

Posibil drum spre... milioane
lata pronosticul nostru pentru 

concursul Pronosport din 30 au
gust :

I. Electroputere — Farul 1
II. Dinamo — IG Inter 1
UI. Sportul — Dac,a Unirea 1
IV „U" Cluj — Steaua X. 2
V. FC Ploiești — Oțelul 1

VI. FG Bacau — Rapid 1, XI 
VIJ. Progresul — FS Brașov 1 
VHI. GSM Reșița — Gloria X, 2
IX. Poli. — „U“ Craiova i. X, 2 
'X. Faur Buc. — Coahluul I 
■XI. Forcsta — Gl. Calați 1 
-XII. UTA — FG Bihor X-, 2 
■XIII. GFR Tim. — Jiu] X, 2

1

1
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Foarte important
S. C. „SORINA VIS VIȘOIU MARKET”

cu nr. de înmatriculare 1381/115 din 23.07.1992 
primește înscrieri la jocul de întrajutorare financiară-: 
cială.

Variantele sînt următoarele’

so-

J
II

Varianta Suma 
depusă

Din care : 
comision firmă Premierea

Cîștig 
efectiv

I 3 000 500 25 000 22 000
Iî 7 200 1 200 60 000 52 800

III 12 000 2 000 100 000 88 000
Sumele se pot depune la adresa : Frigură Eugenia, str.

Românească, bl. 10, scara 1, ap. 1, Vulcan, Cocoșvar
(în spatele barului „Select")

Premierile se fac după maxim 30 zile de la data în
scrierii, premierea făcindu-sc în funcție de ziua înscrierii.

VA MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE! (1201)

lliil SERVICII S. II. L
ANGAJE LZÂ

— tîinl’laii
— zidari
—- instalatori sanitari
— electricieni
Relații la sediul firmei din Petroșani, strada Indepcn-

> denței, nr. 5 (ștrand Aeroport). (1189)

GARANT
Circuit financiar 

de ajutor social
Singurul care vă înmulțește economiile.

Inițiat șl conclus de S.C. „PROMITEX" S.R.L., GARANT 
propune sa ajute financiar pe toți membrii săi care, prin încrede
rea și banii depuși, creează capitalul necesar.

Astfel, prin rularea capitalului în activități dc comerț, 
țări servicii, import-export, efe, se obțin venituri din care 
beneficia toți membrii noștri.

Numai împreună, cu încredere șl răbdare, vom reuși.

Pentru înscrieri și informații suplimentare vă așteptăm 
Sediul nostru din Pctrila, str. Minei, bl. 10, ap. 33 (parter).

Program zilnic, de luni piuă vineri, între

NU UITAȚI

GARANT = GARANȚIA SUCCESULUI.

orele 9—17.

Sirbu"Teatrul Dramatic „lonD 
Petroșani

*

organizează in data de 02.09.1992. orele 10 
CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi ; 
conducător auto (autobuz) \

— electrician
— minuitor decor
 

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar do redacție 
Gheorghe CIIIRVASA 

Responsabil de numSr 
Paul NICULESCU 

Corectura a
Emilia ACUIRF.l și Viorica FIRȚUfESCU

î ‘ i

HOROSCOP
FECIOARA

Intuiția perfectă vă dirijează 
exact la țintă.

BALANȚA
Luptă „corp la corp'1 cu o som

nolență atotcuprinzătoare.
SCORPION

Un oaspete nepoftit vă aduce 
în preajma urechilor o „muzică’’ 
plăcută la auz—

SĂGETĂTOR
Un nou compromis menit a 

vă proteja de ruinare.
CAPRICORN

Deși aveți neapărată, nevoie da 
relaxare, nu vă puteți desprinde 
din ritmul infernal al săptămînii.

VĂRSĂTOR
Gel ce vă știe gîndul nu păs

trează secretul...
PEȘTI

Un patruped „înfierbîntat” vâ 
administrează un leac pentru 
frică.

BERBEC
Colecția dumneavoastră de 

„perle” se îmbogățește cu una 
„de autor”.

TAUR
Treceți pe lîngă o posibilă 

șansă a vieții, cu ochii închiși.
GEMENI

Faceți planuri fără suport real, 
pentru o călătorie de afaceri.

RAC
Sînteți învitat(ă) într-un loo 

unde ați putea fi înițiat(ă) în 
practici oculte...

LEU
Optimism exagerat în raport 

cu motivația.

SOCIETATEA COMIRCIALA 
„ ASVIL-S. A. “ l U P E NI

Str. Vîscozei nr. 1

Anunță licitație publică pe data de 19.09.1992 pentru 
vînzarea unor mijloace fixe.

Garanția dc participare reprezintă 25% din prețul de 
pornire a licitației și se va achita în contul nostru nr. 
301120101, deschis la BCR Lupeni.

Taxa de participare dc 5000 lei se va achita la casie
ria societății. înscrierile se Pot face pînă la data de 
11.09.1992, ora 15,30.

In caz dc neadjudecare a unui mijloc fix din cele 
prezentate, se va organiza o a doua etapă la 15 zile de la 
prima licitație.

Relații suplimentare Ia sediul societății sau la telefon
60151 int. 149 sau fax 41511. (factura nr. 789)
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ANIVERSARI

ACUM, cînd în buchetul vieții 
prinzi al 18-lea trandafir, dragă 
Crinuța Lazăr, mama Iți sora iți 
doresc toate cele bune și îți u- 
rează „La mulți ani 1". (4265) 
PENTRU Ratzelc Claudiu Florian. 
la împlinirea a 14 primăveri, 
multă sănătate, fericire, succes în 
viață și „La mulți ani!" Cu toa
tă dragostea, părinții. (4264)

DRAGA Mariana Cristina Cău- 
neac, la împlinirea frumoasei 
vîrste de 15 ani, mama, tușa Ma
riana, Liiura, Gorci, Cornel, Ge- 
lestin, îți doresc fericire, noroc 
și „La mulți ani !“. (4184).

NEPOȚII Petru și Doina Timi- 
ș in, împreună cu familia, urează 
matu.șii lor, Rozalia Calotă, mul
tă sănătate, „Mulți ani fericiți" 
cu ocazia zilei de naștere și a 
ieșirii la pensie. (1191).

GU OCAZIA împlinirii virstei 
de 50 ani, un călduros „La mulți 
ani 1“ pentru Ilodos Islvan, din 
partea soției Ecatcrina și a copi
ilor Islvan, losif și Gabriel. (42ă3)

VINZARI

VlND urgent, avantajos, apar
tament trei camere, Pctrila. Te
lefon 550257.

VlND apartament trei camere, 
Dimitrov, telefon : 542251, după 
ora 15. (4197).

VlND acordeon „Wcltmcistei“ 
și orgă „Casio", clape mici. Te
lefon 560282. (4173).

VlND apartament două camere, 
zona Ilermes. Telefon 543396. 
între orele 18—20. (4262)

VlND urgent apartament două 
camere, Petroșani, Ilermes. Te
lefon 541228. (4259).

VlND două certificate proprie
tate și bancnote vechi (1917), preț

negociabil. Telefon 570179, Vul
can. (4255).

VlND motocicletă marca Vos- 
cod 175, remorcă, bicicletă medi
cinală, toate noi, made în Rusia. 
Telefon 545581, după ora 20. 
(4254).

VlND Skoda 120 b, stare per
fectă, 65 000 km, preț negociabil. 
Informații : str. Viitorului 22/3, 
telefon 541513, între orele 14—22. 
(4263).

DIVERSE

OFER cu chirie, convenabil, 
aparat video și casete in orice 
zi. Telefon 543925. (4258).

S.G. PLUS S.A. angajează, a- 
vantajos, director comercial nor
ma întreagă Aprovizionare —

desfacere — marketing. Telefon' 
545451, orele 17—19. (4166).

AGENȚIA de Turism TPZ din 
Vulcan organizează excursie, în 
Turcia, în data de 2 septembrie, 
cu plecare la ora 14. Relații Ia 
telefon 570854 sau la sediul Agen
ției (vizavi de liceu). (4158).

PIERDERI

PIERDUT diplomă inginer nr. 
3618, eliberată de Facultatea de 
Construcții Gluj-Napoca, pe n'j< 
mele Lucaci Viorel. O declar 
nula. (4199).

PIERDUT legitimație veteran 
dc război nr. 102541, pe numele 
Ionescu Mihai, eliberată de Aso
ciația veteranilor dc război Pe
troșani. O declar nulă. (4200).

COMEMORĂRI

S-AU ÎMPLINIT șase luni, dc cînd nc-a părăsit iubitul nostru 
soț, tată, unchi șl socru

PAFA GIIEORGIIE
Tc vom plinge mereu. (4252).

S-AU ÎMPLINIT șase săptămîni de tind ne-n părăsit scumpul 
nostru nepot, verișor și frate

BALAZS LEVENTE (8 ani)
Morminlul tău va fi veșnic plin de flori .și udat cu lacrimi. (12j2)

SE ÎMPLINEȘTE un an de cînd ne-a părăsit scumpul nos
tru tată și bunic, suflet nobil

DULDUR CONSTANTIN
li vom păstra veșnică amintire. Copiii și nepoții. (4256).

AU TRECUT șase luni de lacrimi și durere de la nedreapta 
despărțire de iubitul nostru soț, tată, socru și bunic 
« MIRCEA MOLDOVAN

Dorul și dragostea pentru sufletul lui blind vor dăinui mereu 
in inimile noastre.

Dumnezeu să-1 odihnească in pace ! (4260).

Cotidianul de opinii gl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI” este realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI” S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director* 
MIRCEA BUJORESGU

Materialele necomandate și ncPU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morala și juridica asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.
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Petroșani, str. Nlcolae Bălccscu nr. 2 
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