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Laptele șefilor!
Indignat, ne-a vizitat la rcdac-1 

lie, solicitindu-ne să mergem la Ș 
fața locului, tînărul Ioan Fage Ș 
din Petroșani, împreună cu so- § 
ția. Do la ora 4 dimineață, ca Ș 
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cîteva lazl cu lapte. „Sint pentru § 
v-L” - J„„..^„„1 a mo- i
tivare, sfidindu-1 pe toți cel care $ 

r,Acn-.,t U „nna* CWT fCțl-
CU § 
deS 
I 

lapte". Mama le poate răspunde, § 
potrivit vinzătoarcl noastre: 5

Un avertisment

alte cîteva sute de persoane, 
omul a așteptat să se deschidă 
centrul de lapte din piață, uni
tate care aparține fabricii de 
lapte din municipiul nostru. 
Stupoare. Vmzătoarea a dosit

șeii” a încercat dumneaei o mo-

se găseau la coadă. ȘEFI, 
nețil Tclefonlo s-a discutat 
reprezentanți ai consiliului 
administrație a fabricii. Au ră
mas și dumnealor stupcfiațil 
Vinzătoarea, pc numo Magda 
Ecaterina, practică, iată, un „co
merț” dc tristă amintire. Stau 
oamenii la rînd ore în șir, le 
plîng acasă copiii „mamă, dă-mi

cu

Rechinii presei atacă l
Circula po piața neagră a tipăriturilor tot felul de foi volante 

și broșurele care se ocupă cu răstălmăcirea unor legi, cum ar fi 
cele din domeniul reformei fiscale. Intr-un cotidian central se 
atrage atenția asupra interpretării incorecte și rău-intenționate 
dată legilor de către cei ce se ocupă cu denaturarea sensului și 
conținutului lor, din motive pe care nu ne propunem să le ana
lizăm, ele fiind, in general, cunoscute. Ne asociem și noi acestui 
mare cotidian și repetăm un avertisment adresat agenților eco
nomici, cu deosebire celor privatizați: nu dați crezare decit do
cumentelor oficiale care publică legi, hotărîri și acte normative, 
pentru a nu cădea în capcana întinsă de editorii oricăror foi vo
lantei

Pasiunea acestui nou gen de speculă în domeniul informației 
economice arc o preferință: Legea privind impozitul pe valoarea 
adăugată, prevăzută să intre în vigoare de la 1 ianuarie 1993. A- 
sigurăm cititorii că nu este o lege obstrucționistă, cum susțin cei 
care nu o doresc. Este, dimpotrivă, constructivă, protecționistă și 
echitabilă. (I.M.)
******************************************************************

Deoarece a trecut de mult vremea miracolelor, toată lumea 
se frăminta cum și în ce fel să depășească perioada de criză i-- 
conomică, foarte clară nu numai la noi, ci și in țari considera 
un etalon în stabilitate și dezvoltare. In Marea Britanic se includ 
minele de cărbune, determinind ample mișcări soci.de de prole.t 
deoarece cr&șterea șomajului, și așa la cote înalte, este iminent.i ) 
Nici Statele Unite nu stau mai bine, fapt concentrat in vioaia 
campanie electorală prezidențială. Așa că nu numai noi trecem . 
printr-o perioadă grea și cu costuri sociale mereu mai ridicate și i 
nimeni nu are de gînd să pună umărul la mașinaria noastră pen 
tru simplul motiv că trebuie să iese din impas tocmai cei de la 
care tot așteptăm ajutor de 45 de ani.

i Nu trebuie să privim spre alte zări, ci doar aici, in jurul nos 
’ tru, adică în orașele Văii Jiului. Ca se lucrează agale, fură grabă, 
ț este un fapt evident, parcă susținind acel sentiment neplăcut ca 

sîntem la porțile acelui Orient in care oamenii nu pun nici , un 
preț pe organizare și eficiență.

Urmăresc atent, de pildă, cum înaintează o lucrare prin care 
se înlocuiește vechea rețea subterană de termoficare, cu alta, 
deasupra solului. Nu pun la îndoială soluția deoarece specialiștii 
din domeniu, de la RAGCL Petroșani, știu mai bine de ce fac 
așa. Mai interesant este că abia de prin septembrie s-au gîndit 
la acest lucru deși, precum știm cu toții, de ani de Zile, cu e- 
xactitate de ceasornic, primavara începe un ansamblu de necc'sarc 
lucrări de revizuire și eventuale reparații în acest atit de sensibil 
domeniu și cu întinse efecte sociale. Adică in casele noastre. Ca 
socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din tîrg e zicere veche 
și aplicată in acest segment economic, însă nici chiar așa...

De puțină vreme, o familie a plecat la Deva, nu mai departe 
și trecind doamna, persoană cunoscută, vorba luj Caragiale, spu
nea că nu-i vine să creadă că în fiecare zi cînd deschide robinetul 
de apă caldă, curge, într-adevăr, apa caldă. La noi incă nu este 
așa. Din multe și felurite motive economice, financiare, nrîine poi- 
mîine chiar psihologice etc. La noi se gîndește după alte crilcru 
și după alte principii.

Acesta este cuiul lui Pepelea: gîndim altfel și prea adine, dar 
facem mult mai puțin. Și atunci cînd facem ceva este cam tirziu. ț 

Se discută mult și cu pasiune despre reformă, despre 
nuitate sau discontinuitate, despre alianțe politice posibile 
Parlament, despre cine va fi sau nu va fi prim-ministru și 
guvern vom avea, uitîndu-se că prioritară este ieșirea României 
din actuala criză și că nu se mai face de sus în jos, ci tocmai 
invers.

Încă mai avem atitudini și gesturi puțin înnoite, de aceea 
este o altă criză, de incredere în noi, in competență managerială 
și bună credință a conducătorilor și politica economică a fiecărei 
unități, mari sau mici. Doar în acest domeniu sînt posibile mira
cole .și nu este potrivit să privim, furiș, cu coada ochiului, la 
altcineva întrucît toată lumea, ceea ce-i cit se poate de evident 
și la noi, este prea preocupată de ordinea din propria ogradă. 
Fiecare se gospodărește cum poate în așa fel incit să cumpere, să 
producă, să vîndă cît mai profitabil și cu influențe directe în 
protecția socială care se realizează nu prin programe guvernamen
tale ci prin muncă. Insă la noi mai este percepută ca un slogan, 
ceea ce ne deosebește de nemți sau japonezi, pe unde este așa

Tibcriu SPATARU
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Ziua Internațională Jean-Michel Jarre AVEȚI 25 LEI?
nDragu’ mamii, laptele este pen
tru șefi!". A.șa-1 la noii (AlJf).

în pagina a 3-a

Iubitorii muzicii electronice, 
dar mai ales fanii lui Jean- 
Michel Jarre din întreaga lume 
au aniversat luni, 19 
..Ziua Internațională 
chel Jarrre".

Considerat ca unul
, tanii muzicii electronice
J Michel ne-a oferit, prin opera sa, 
jl o adevărată fascinație a sunetu

octombrie, 
Jean-Mi-

dintre tl-
Jean-

albume au 
dală mo- 
in istoria

lui. Cunoscutele sale 
constituit de fiecare 
mente de referință 
genului.

Prin fastul și grandoarea con
certelor sale „life", ea și prin 
muzica inimitabila pe care a 
compus-o, el a devenit celebru, 
cucerind milioane de admiratori 
în toată lumea.

Panii săi 
nizeze această zi, întru recunoaș
terea unanimă a valorii sale, a 
ceea ce a însemnat și semnifică 
Jean-Michel Jarre pentru mu
zica electronică, pentru muzica 
zilelor noastre in general.

au hotărit să orga- Oul. acest produs mai mult 
lipsă decit abundent pc raftu
rile magazinelor, a urcat la pre
țul unei bancnote retrase, adică 
la 25 de lei. spre neînțelegere.i 
cumpărătorului lăsat liber sa 
mediteze.

Așadar, cresc prețurile, cresc 
speranțele!?' (D.N.)Dan STRAIT

Două evenimente care ne-au marcat existența:
înfrățirea între familia emigranților 
bellunezi „Jiu-Piave” - Petroșani si 
a ex-emigranților - Ponte nelle Alpi

Săpt^itnîna Crucii Roșii

Universalitate, voluntariat, 
umanitate!

Dup.i l cțij de i'.toric-gcografic, pre
dat i de primarul municipiului Petroșani 
d«T' i'iri din provincia B lluno— Italia, 
la sediul Primăriei municipale, distinșii 
oaspeți s au întreținut, într-o atmosferă 
destin-, i, cu oficialitățile locale. S-a avan
sat idt a unei înfrății i intre primăriile 
1’ tr > ni — Ponte n 11c Alpi, îmbrăți ;a’.ă, 
în principiu, de amb de părți, pașii con- 

ți în această direcție, urmînd a se 
r > • tlia inlr i.n viitor apropiat.

A urm it Vizit i Ia Ș-oala generala nr. 
I i emoție.n mt.i intilnire cu <4, vii clasei 
■ i -.de de francezi și ni ceriului „Alou- 
o'.te“, care, sub îndrumarea profi oarei Ta- 
t.ana Bl. nde.i, u pregătit și prezentat un 
potpuriu din reprrtoi iul muzical interna
țional. „Actul 11". apreciat cu calificativul 
,Br n ■. .jmo !", i-a avut drept protagoniști 

pe membrii cercului di limba italian!, 
coordonat de doamna profesoară .lula, 
care s-a „învirtit", astfel, dc-o specializa
re în Italia.

Ziua a fost încunun dă de semnarea, la 
3 atriil „TI) Sirbu", in prezi nța unui 
public entuziast, a Căitei de înfrățire în- 
1rc familia emigr înților bcllun< zi „Jitl- 
l’iave" — Petroșani și familia cx-cmigran- 
ților Ponte noile Alpi. înaintea acestui 
eveniment., delegația itali mă a avut pri
lejul de a lua cunoștința dc valorile 
noastre tradiționale, prin pre itația exce
lentă a membrilor ansamblului folcloric 
„Mlndia", tare au prezentat, in deschide
rea spectacolului de la ora J5,3(), un pro
gram de eintcce și jo-uri populare.

Vom reveni cu amănunte
Ștefan CIMPOI

Anul acesta, intre 12—III octombrie, s-a 
sărbătorit shptamina Crucii Roșii. D< sfă- 
.șurata sub genericul „Crucea. Roșie sîn
tem toți", săptamina Crucii Roșii a fost 
marcată, în Valea Jiului, rle acțiunile u- 
mnnit.ire și manifestările culturale orga
nizate de subfiliala de Cruce Roșie Pe
troșani, sub conducerea doamnei Silvia 
Nylaș, secretara subfilialei.

Jn ciclul acțiunilor desfășurate cu a- 
cest prilej, s-au înscris vizita Ia căminul 
dc b.drîni din Lonca, unde acestor „ndc- 
vărați părinți" li s-au adus pe lingă ca
dourile oferite de sponsori și clipe de fe
ricire în compania copiilor de Ia grădi
nița nr. 3 Petroșani, care au prestat un 
minispcctacol artistic, ad-lioc. To' în ca
drul manifestărilor prilejuite de SâpUimî- 

na Crucii Roșii mai trebuie să semna' .:n 
expoziția cu vinzarc, organizata, sim. .i- , 
tă, într-una din sălile Teatrului Diam.i .c ■ 
„I. D. Sirbu". Punctul final al săptamir.ii : 
Crucii Roșii I-a constituit „Balul C'iucii I 
Roșii", organizat sîmbata scara la r ■•.- 1 
lau'rantul „Jiul". In cadrul acestuia i 
organizat și o inedită tombolă, la i i e 
toate biletele au fost cîștigâtoarc.

Printre oaspeții balului s-au număr.t 
personalități ale organizației naționale ri 
internaționale de Cruce Roșie, reprezen
tanți ai Primăriei locale, ai teatrului „I 
Sirbu" .șl reprezentanți ai presei.

Dar despic toate acestea, în fotorepor
tajul realizat dc noi, într-unul din mi
nierele următoare ale ziarului „Zori Noi".

Tibcriu V1NȚAN
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învățămintul - ruda săracă a bugetului...
Scabia și pediculoza

Controlul efectuat la începutul 
acestui an școlar in unități de 
invățămint preșcolar și școlar 
preuniversitar a scos in evidentă 
faptul că pers.stă focare de boală 
in rindul copiilor. Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
in primele nouă luni s-au înre
gistrat insa cazuri mult mai pu
ține de hepatita virală, de angină 
tnfecțioasă și de scabie. Așadar, 
un semn bun. A crescut numărul 
cazurilor de pediculoza (păduchi) 
de la 78 la 92. In septembrie 
1992 au fost examinați, din punct 
de vedere igienico-sanitar 27292 
copiii. Meritul revine in princi
pul Centrului de medicina pre
ventivă, cu un plus pentru doam
nele dr. Viorica Schmieder și 
asist. Gcorgeta Goga, precum și 
personalului sanitar din cadrul 
dispensarelor teritoriale. Deși, 
lată de municipiul București, de 
exemplu, situțaia este la noi 
mult mai buna, semne de între
bare se ridică totuși. Nu au pri
mit autorizația sanitară de func
ționare, pentru acest an școlar, 
funcțiomnd pe răspunderea fo
rurilor care le tutelează, Gră
dinița cu program prelungit nr. 
4 din Petroșani (clădire impro
prie, supraaglomerată cu copii), 
„râdinița cu program prelungit 
„Grivița", din „Colonie" (proble
me similare). Școala generală 

nr. 4 din Petroșani — clădire 
improprie, instalații sanitare de
fectuoase, Școala generală nr. 
f> din Petrila, unde, potrivit ce
lor spuse de Interlocutoarele 

noastre pe timpul verii „nu s-a 
fa ut nimic”, constatindu-se de
ficiente mări la instalația sani
tară, lipsa apei In școală, mo
bilier Insuficient, lipsa împrej

muirii curții, Școala generală nr. 
5 din Lupeni (sistemul de cana
lizare, este deteriorat, lipsește 

împrejmuirea curții, instalația de 
încălzire pe timp de iarnă are, 
de asemenea, mari probleme — 
sobele sînt defecte iar combus
tibilul pentru la iarnă este to
tal Insuficient. La această școa
lă, in zadar se străduie direc
torul să facă ceva. Nu-1 ascultă, 
se pare mai nimeni. O situație 
grea se găsește și la Școala ge
nerală nr. 6 din Vulcan, ca șl 
la Școala generală din Petrila 
Jieț. La Jieț, cel puțin, de trei 
ani, se încearcă racordarea la

apa potabila. Lucrarea a început, 
dar de terminat...

Încă se confruntă invățămîn- 
tul preșcolar cu lipsa acută de 
spatii. Avem grădinițe care fun
cționează supraaglomerat, în 
apartamente aflate la parterul 
unor blocuri de locuințe, ceea ce 
nu este admisibil din punct de 
vedere Igienico-sanitar. Și nici 
din punctul de vedere al învă- 
țămîntului.. Cine să investească 

însă In construirea de grădinițe? 
Este cazul grădiniței nr. 5 din 
Bărbăteni, care funcționează în 
trei apartamente situate în trei 
blocuri diferite. Să mai pretinzi 
calitate, igienă, și toate celelalte? 
La fel grădinița 3 din Uricani, 
grădinița 5 din Petrila, grădi
nița 4 din Petroșani. La AnL 
noasa soluția a fost și nu, ori
ginală. Grădinița funcționează 
In... Primărie!!!

Cauze: lipsa banilor și dezin

teresul inspectoratului școlar. ■ 
Fondurile alocate au fost ca; 
pentru „cîrpeli”, școlile duo lip- ; 
să de materiale de întreținere; 
a curățeniei. De reparațiile ca-; 
pitale ale unei școli sau grădi-; 
nițe nici nu a fost vorba. Și ; 
cîtă nevoie este în multe, foarte J 
multe locuri. !

Revenind la starea de Igienă; 
constatată la începutul anului3 
școlar, la aceste boli care se 3 
datorează mizeriei — un fapt £ 
și mal grav îl constituie lipsa 3 
materialelor și mijloacelor de 7 
combatere a scabiei și pediculo-g 
zei. Dispensarele teritoriale, care; 
aparțin de Ministerul Sănătății 3 

sînt foarte slab dotate din a- Z 
cest punct de vedere.

Constatările noastre sînt un Z 
semnal de alarmă pentru servi-Z 
ciul administrativ al Inspectora-Z 
tului școlar județean, pentru or-! 
ganele sanitare, pentru cadrele! 
didactice ca și pentru păriniții! 
copiilor. Dacă igiena ar fi men- ; 
ținută așa cum trebuie acasă,; 
astfel de „pete de rușine” pen-; 
tru obrazul unei țări civilizate; 
nu ar exista. Dar cum să faci; 
curățenie, să păstrezi normele; 
igienico-sanitare, să eviți tran- 3 
smiterea bolilor cînd mal bine; 
de jumătate de zi, exact în Z 
timpul în care copiii sînt la Z 
școală sau la grădiniță, nu avem Z 
apă potabilă? In campaniile e-Z 
iectorale, toți candidații au fo- Z 
losit drept capital electoral, „pro- Z 
blema apei”. Acum, probabil se ■ 
așteaptă viitoarele alegeri lo- ■ 
cale pentru a se face ceva, sau ; 
pentru a se promite din nou ; 
„marea cu sarea și apa cu căi-; 
darea". Că, slavă domnului, la ; 
promisiuni nu ne întrece nimeni. 3

Ilorațiu ALEXANDRESCU “

Există loc pentru 
„mai bine”

Spre sfirșitul verii am organizat un raid prin școli, pentru a 
constata modul de pregătire al acestora in vederea intimpinării 
anului școlar 1991—1993. Concluziile au fost trase la momentul 
respectiv, situația fiind, pe ansamblu, mai buna decit cca de anul 
trecut. Au rămas „pe rol” probleme de ordin general, consecință 
a situației social-economice a țării și a modului de organizare a 
ministerului de resort. Continuăm explorarea condițiilor de des
fășurare a activităților specifice, cu instituțiile destinate copiiloB 
preșcolari: creșe, grădinițe cu program normal și prelungit. Fi- 
indcii tot e la modă, am luat un eșantion reprezentativ din o- 
rașul Vulcan, care dispune de toate formele de educație a pre» 
școlarilor, menționate mai sus.

Continuăm, așadar, cu Grădinița cu program prclurtgit nr. 6 
Vulcan. Programul de funcționare este cuprins între orele 5,30 și 
19,00. Dintr-un total de 100 locuri — capacitate maximă — sînt 
ocupate 35, dar încă se mai fac înscrieri. A existai un regres îri 
acest sens, urmare a creșterii inflaționiste a prețurilor, dar „be
neficiarul”, cintarind oferta, și-a dat seama că, în final, prețurile 
sînt avantajoase. Taxele sînt diferențiate in funcție de veniturile 
părinților, fiind cuprinse între 83 lei/zi și 166 lei/zi, la un venit 
cuprins intre 38 și 65 mii lei pe lună. Se oferă copiilor condiții 
bune de educație și joacă, 4 mese pe zi. Un alt motiv care a 
influențai numărul înscrierilor l-a constituit faptul că, pe perioa
da de vară, grădiniță a fost închisă timp de două luni, din lip'a 
materialelor destinate reparațiilor curente. Actualmente, situația 
este depășită. Clădirea a fost igienizată, zugrăvită, s-au efectuat 
lucruri de hidroizolații. Mîncarea este adusa de la Cantina Vul
can (Dineu), aparținătoare UACCVJ, ca și grădinița, de altfel. 
Pentru a contracara efectele crizei de motorină, s-a realizat, cu 
ajutorul părinților, un cărucior pe rotile, destinat transportului 
alimentar, excelent prin prisma faptului că folosește, drept... 
combustibil, forța umană. Ce să facem, astea sînt condițiile, ca 
atare sintem nevoiți să redescoperim roata. Oricum, aprovizio
narea pentru iarnă a fost făcută. Personalul este compus din 8 
persoane — angajate ale firmei patronatoare, plus două educatoa
re. Programul de apă este același ca pe întreg orașul, așa că s-4 
apelat la... butoi, pentru stocare. Problema cca mal arzătoare 0 
constituie schimbarea buteliilor de aragaz necesare la bucătărie. 
Deși aceasta ar trebui efectuată cu prioritate, unii oameni, nu
mai din pur spirit de contradicție se opun. Păcatl Gopiij repre
zintă, apriori, viitorul. Orice formă de opoziție înseamnă egoism.

Paul N1CULESCU }

„Alba - neagra” cu „probleme” /

rint și multe, Și in •■ ■' ,r‘ ' mare

I„i Grad nița nr. 1 din ’. 'ih in.
situata in celebrul r r _Dal-
}.r.“ (Mă n 3B) cii 2i-9 d ..pii
l lui au fost n i de ci-
țiva ani buni, su-și imp.irta spa-
țiul cu elevi de la ș<- i nr.
6, ale ■ ar- i spații sint i.. ii <• n-
le pentru desfășurat'. .i i- iilui
<1 invit.imint.

DOamna direct'T C n i mda
ne spune într una ca _ int
probleme”. In ziu.i d nrntâ-
i i noa.tre le-am găsit . .lu
(atG.ire in ședința. 1 a dea.
In a<e».t cadru, dm 1 1 zbâ-
ti ana toem d... probl-m. . ii ca-
re se confrunta unit >t Si a-
cestea nu numai <â dar

parte nerezovabile. Sau cel pu
țin nu prea rcțiede. Oare de ce?

Dar să vedem mai Intii care 
sint problemele, așa cum am 
reușit să le reținem din „corul” 
in care ne-au fost relevate de e- 
ducatoare, pe fondul unui per
petuu „refren”: „Asta nu e O 
problemă” intonat de doamna 
C’inda. Mai intii ar fi vorba de 
lipsa acută a spațiului, după res- 
tringerea sa și împărți: ea cu 
școala. O soluție, ce-i drept, nu 
cea mai fericită, a lost găsită 
de un „cap” mare de la comite
tul de partid, incă din acele vre
muri. Și anume, instalarea unui 
paravan care sa împartă o clasă 

în două. Astfel, într-o sală de 
25 de locuri, iși desfășoară ac
tivitatea două grupe, totalizind 

50 de copii și 2 educatoare. Toa
tă grădinița are numai 4 aseme
nea clase. Nu mai vorbim de te-

VULCAN
renul (sala) de sport, absolut I- 
nexistentă. Ar fi o soluție șl 
pentru această activitate, ce-1 
drept nici aceasta cea mal „fe
ricită”. Respectiv desfășurarea 
activități sportive pe holul, foar

te marc, al grădiniței. Dar aici 
nu este lumină. Nu este, pentru 
ca instalația este defectă pe hol, 
iar „specialiștii” afirmă că nu 
se poate face decit un singur lu
cru: înlocuirea instalației electri
ce in totalitate. Lucrare pentru 
care nu exista... fonduri.

Printre multe altele, nu există 
nici apă rece (pericolul unui fo
car de infecție fiind astfel imi
nent), ca să nu mai vorbim de 
cea caldă. Nu există mobilier, 
jucării, caiete, cărți, creioane. 
Intr-un cuvînt, dotarea materia
lă este deplorabilă. In schimb, 
sînt foarte mulți copii dornici de 
a invața. Dar in aceste condiții...

lata deci ca probleme cxîslă. 
Dar, vorba doamnei director, (J. 
ne poate să le rezolve, dacă nțl 
sînt bani? Insă la fel de ‘ 
vărat este că nimeni nu poațd 
să și le imigineze măcar, atftâ 
vreme cit dumneavoastră afir
mați că nu există nici un fel d* 
probleme. Poate că aveți pe un
deva dreptate. Pentru că, lo> 
vorba dumneavoastră, cea nRU 
mare probabilitate de a se trece 
peste aceste probleme este și ia* 
mine deschiderea Școlii nr. 0. 
Pină atunci, ne vom complac^ 
sau vă veți mai complace jn..'» 
„alba-neagra” cu problcmc7

Tiberiu VINȚAN

NOTE i NOTE » NOTE « NOTE » NOTE a NOTE
o sugestii;

Fina sc -r imj>!> rezervoarele cu apă rece să ne mai amăgim 
ci. cltcva • p< i mțj li ptc cea caldă (călduță, acum, fața de fier
binte, aHădiita1) A i trecut circa șase luni de zile de cînd această 
sursă tcrmi'.i dr .'in ită încălzirii apartamentelor nu mai circulă 
piin calorifeic In .vest răgaz, cei care s-au priceput, și-au făcut 
singuri acea lucrare denumita pe Înțelesul tuturor „aerisirea* 
in'tilației. Ceilalți nu se pricep, vasăzică n-au fă*ut-o. Despre 
un agent economic interesat în astfel de lucrări Interioare n-am 
auzit.. E prea mare pretenția noastră? E prea mic Interesul agon
iilor? Nici n-ar fi nevoie de un agent <u o suprastructură în
cărcată (director, contabil șef, Jurist ț.a ) ar alunge o echipă corn- 
pusj din doi muncitori. Practic șl eficient. Viteză maie de exe
cuție, profil pe măsură. Avantajele s-ar ră&fringe și asupra ce- 
k>» care țl-at. aerisit singuri caloriferele, căci, după cum ne-a 
explicat nn specialist autorizat, un calorifer defect poate ttînjenl 
Luna circulație a sursei de încălzire pe toată eoloanttî

După cum ac vede, gama prestărilor de servicii care așteaptă 
inițiativa particulară • încă deoaebft de largă. Avii amatorilorl 
<1 M.) j

Vine iarna și, fără să fie de 
vina guvernul sau președintele 
țării, problema aprovizionării cu 
apă crește în -importanță nu nu
mai la noi in Valea Jiului ci ș* 
pi in alte părți. Chiar și în capi
tulă, de pilda, după citeva asi
gurări timide prin care se spunea 

in octombrie nu vor li restric
ții, iată că radioul anunță scăde
rea puteri de alimentare a blo
curilor cu mai multe etaje din 
dil< rite cartiere centrale sau 
marginiLșe. Așadar, su nu ne sur
prindă dacă și la noi restricți
ile — anunțate sau nu — vor 
face parte în continuare din pro
gramul gospodăresc obișnuit.
Am văzut lacul de la Valea de 

Pești, înainte ți după recentele 
ploi. Nici n-a scăzut, nici n-a 
crescut după așteptări. Deasupra 
oglinzii de apă, anii au săpat 
tn maluri straturi, straturi după 
cum au evoluat cotele. De fapt 
este vorba despre o involuție, 
căci adlnclmea t tot scăzută ast

fel incit lacul nu a mai recupe
rat o cota, după cc a pierdut-o. 
Straturile din maluri ne vorbesc 
parca despre epoci definitiv tre
cute.

Remediul 
unei pagube

Sigur câ de vină c, în primul 
rlnd, seceta. In cazul Văii Jiu
lui, de vina mal sfnt și foștii gos
podari (mai ales „Județ. ni* care 
aveau monopolul deciziilorl), pen
tru faptul că în perioada cînd 
dispuneau ți de fonduri bănești 
ți de mijloace materiale nu au 
asigurat concordanța dintre ca
pacitatea bazinelor ți dezvoltarea 
Industrială.

Dar să nu aruncăm toată vină 
pe trecut. Vinovați sintem și 
noi, beneficiarii de astăzi. După 
cum nc-au relatat doi maiștri 
minieri, risipa e încă enorm d.d 
mare. „Curge apa pe cite un furi 
tun in subteran, zilc-n șir, furii 
ca cineva să sesizeze paguba? 
„Curge și la suprafață, dac-^ț 
vedea americanii nu nc-ar m<)i 
da clauza nici după anul 2000!°, 
Au dreptate ccj doi maiștri, el 
fac parte dintre puținii care nîl 
rămln indiferenți la p.i/ubă. Da'i. 
ceilalți ? i

Bani nu mai sînt pentru fa- 
crări de amploare, așa că aștep
tăm, de la un an la altul, l>3 
zăpezile din iarnă, ba ploile dă 
primăvară și de toamnă „să ne 
umple lacul*. Și totuși, dincolo 
de aceste izvoare cerești, cc-ar 
să mai închidem robinetul? EveS* 
tual chiar prin dispoziție de ser
viciul Ar fi un ordin... aedemo- 
era tic 7 (IM.)
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Fotbal, divizia A

De la stupoare, la ,,Cavatină" !
JIUL PETROȘANI — CFR CLUJ 3—2 (2—2). Spectatori: circa 

4000; teren bun; șuturi la poartă 18—6; pe poartă: 12—3; cornele 
13—4; cartonașe galbene: Cioabă, Militaru (Jiul), Trușcă, Ciocan 
(CFR). Au marcat, în ordine: Iepure, min. 4 și 20, cu largul con
curs al fundașilor laterali; Dodu, min. 25, cu capul, Militaru, min. 
42. dribling pînă in 6 m, șut violent sub bară, gol de răzbunare 
și in min. 68 din lovitură liberă de la 18 m. gol de „maestru".

A arbitrat: Vasile, Cenușă (Constanța) — slab — ajutat, 
linie, de Ene Constantin (București) și Ion Ursachj (Bacău)

Partida

la

.1
acestei Ș

RUGBY
Pentru jocul cu Argentina, din 31 octombrie 1992, ;
echipej României au chemat la pregătiri și trei sportivi

I ■

bine. Observator federal, Vasile Mandescu (București), 
a fost transmisă de radio Craiova.

In min. 4 a fost 0—1. Oaspeții 
au punctat la primul lor contra
atac prin vîrful Iepure. Au gre
șit Dodu și Gașpar. In min. 20 
crainicul stadionului (Genu Tu
tu) .și comentatorul craiovean 
(Duru Bulcu) anunțau (fiecare pe 
firul lui) 0—2, autor, același... 
Iepure. A gre;it Gămarășan. Stu

poare. Radiotelefonia luase foc, 
pentru că, nicăieri, in serie, nu 
se mai întâlnea un asemenea 
rezultat. A urmat „presingul" tri
bunei. Dodu s-a infiltrat în atac 
ți cu capul, dintr-un buchet de 
jucători a trimis balonul în pla
să. readucind speranțele. A 
nit egalarea.

• r metru pătrat pe
• u Trușcă, l-a „amăgit' 

Mi.szti și, din 6 m, a 
lent sub bară. A fost 
perb, care a redat o 
r>e tc suporterilor.

Tn sfirșit, a venit repriza 
d>>ua și golul aceluiași 
Militaru, golul victoriei.

Dar, ce s-a intîmplat 
In acest meci 7 Gazdele 
estimat, In primul rînd,

ve- 
Militaru l-a Întors 

jandarmul 
Și 

șutat 
un gol 
anume

pe 
vio- 
su-
li-

a
jucător

lotus i 
au sub- 
adversa-

rul. Au pornit ca mari 
și cu o victorie la scor, 
cepută. Au așteptat „ 
cadă înainte de a b lovită, 
au „înțeles" arbitrajul 
țeanului Cenușă nici nu au 
mit „impulsul" publicului 
in min. 21.

Oaspeții s-au prezentat 
principalul Marius Brelan 
nav), sub bagheta secundului 
reșan, care le-a dat libertatea de 
a ataca. Ei și-au depășit condiția 
de clasament, fiind totuși o e- 
chipă a.~ Clujului. Jocul slab al 
Jiului (fundași-mijlocași) a 
„compensit" de Incisivitatea 
lor două virfurj — Ivan și 
pure — CFR, care au atacat 
spații largi, dezbinînd 
tul"" din fața porții Iui Ghițan.

Trecînd la caseta ocaziilor ra
tate in prima repriză, să începem 
cu ale Jiului: Gașpar (min. 2), 
Stoica (min. 13), Cristescu (min. 
31), Militaru (min. 38) Inchein- 
du-se cu una singură a CFR-uJu', 
Ivan (min. 44).

La reluare HenzU a luat locul 
lui Huza, pentru a mari viteza

favorite 
prccon- 

,victima'* să 
Nu 

constăn- 
pri- 

pină

Iară 
(bol- 
Mu-

fost 
ce- 
le- 
pe 

buche-

atacului. Dar aceeași easetă 
mai înregistrat ratările 
reprize: Dodu (min. 47) șut din 
5 m in portar, Radu, șut de la 
20 m prins de Cîrlan, Militaru 
șut din 6 m peste poartă, Stoica, 
șut din 10 m respins în corner, 
Henzel, min. 60, șut la rădăcina 
barei, Radu, min. 84, a călcat pe 
minge, oaspeții trecindu-și și ei 
in cont pe cea ratată de Iepure, 
min. 82, cind Ghițan a salvat un 
3—3.

Și dacă partida a fost necon
vingătoare, un jucător, l-am nu
mit pe Militaru, a convins. Vic
toria de astăzi se numește — 
Victoria Militaru. 
de la Hunedoara, 
urmat „refluxul" 
priu, adică lecția 
avea nevoie: nici 
este învinsă și învingătoare, 
nainte de a juca.

JIUL: Ghițan — Cămărășan,
Gașpar, Dodu, Huza (min. 
Henzel), Cioabă, Militaru, 
Cristescu, Radu, Stancic.

CFR: Cirlan — Jucan, 
Miszli, Ciocan, Cazan, 
Trușca, Iepure, Olariu, 
(min. 79. lereeariaș).

După
de 4 stele, 
pe teren
de care 

o echipă

meciul 
a 

pro- 
Jiul 
nu 
î-

46, 
Stoica,

Olar,
Ivan,

Piroska

Rezultatele concursului Pronosport
DIN 18 OCTOMBRIE 1992

î. Oțelul Sportul M 7. Parm.i — Ancuna 1
2. FC Selena -- C.SM Reșița 1 8. Pcscara — Fiorlhtina 2
3. Atalanta — Torino X 9. Roma — Inter 1
4. Foggia — Genoa X 10. Sampdoria — Cagliari 1

1 1. Udini'se —■ Napoli 1
Juvi ntiis — Brevei a X 12. Crcmonesc — Vcrona 1

d Mil.W — J .zio 1 13. Padova — Bologna 2

Fotbal, divizia națională
1—1;REZULTATE TEHNICE: Oțelul — Sportul Studențesc 

„U" Cluj — Elcctroputere 1-1; FG Ploiești — Dinamo 0—1; FG 
Selena Bacău — CSM Reșița 1—0; Univ. Craiova 
București 2—2; Steaua — „Poli" Timișoara 
FC Inter Sibiu 0—0; Rapid — Dacia Unirea 
Bistrița — FC Farul 3—0.

6—0; 1 
Brăila

— Progresul 
FG Brașov — 
i 3—0; Gloria

CLASAMENT

1. Steaua 10 8 1 1 31— 5 17
2. Dinamo 10 7 2 1 22_ 7 16
3. Rapid Bucure ști 10 5 4 1 16— 8 14
4. Univ. Craiova 10 5 3 2 21- 10 13
6. Gloria Bistrița 10 5 3 2 13—• 7 13
6. „U“ Cluj 10 5 1 4 11 — 9 11
7. FC Inter S.biu 10 4 3 3 15— 16 11
8. Sportul Studențesc 10 3 4 3 14— 14 10
9. Elcctroputere 10 4 2 4 8 —. 8 10

10. Oțelul Galați 10 3 4 3 8— 13 10
II. „Poli" Timișoara 10 2 5 3 10— 19 9
12. Dacia Unirea Biaila 10 2 4 4 10— II 8
13. Progresul București 10 2 4 4 11 — 14 8
14. FC. Brașov 10 3 2 5 K- 11 8
15. FC Ploiești 10 3 1 6 13— 14 7
16. FO Farul 10 2 3 5 13—20 7
17. FG Selena Bacau 10 1 2 7 3— 20 4
■ 8. CSM Reșița 10 1 2 7 6—27 4

ETAPA VIITOARE, 25 octombrie : Elcctroputere FG Sele-
na Bacău; Dinamo — „U “ Cluj; Sportul Stud. — FG Ploiești; CSM
‘Rațița — Progresul Buc.; Dacia Unirea Brăila — Steaua; „Poli' 
Timișoara — Oțelul Galați; Gloria Bistrița — Univ. Craiova’ FC 
Farul — FO Brașov; FC Inter Sibiu — Rapid.

I
II
I

I

veren
ma- 

prof. 
in se-

Luni dimineața, la o oră 
tin dă, secundul Jiului, 
Ionel Grecu, nc-a rugat să 
râm următoarele;

„Conducerea clubului Jiul și 
întreaga echipă mulțumesc în 
mod deosebit suporterilor, pentru 
încurajările aduse pe tot 
cursul partidei 
tribuind astfel 
la un

N.R.
a< este
tru același 
VA REA.

moment 
L .te 
doua

I

Paginii realizata «Ic
Dorel NEAM TU

i

rii
Valea Jiului, doi de la Știința — Soare și Ivănuș — și imul 
la Minerul Lupeni — David. Aceștia se vor alatv.ra celorlal 
ponenți ai lotului național pentru importanta partidă cu 
mericanii.

i 
»nd

n

inerul urcă...
MINERUL LUPENI — SPORTUL STUDENȚESC 

(24—10). Gazdele au demonstrat un deosebit apetit pentru r 
joc și pentru a înscrie, dovadă cele 10 încercări, dintre care 
transformate. Partida s-a desfășurat în marc viteză, cu nn pre
sing continuu pe tot terenul, la care au „aderat" toți jucătorii, 
aplaudați de cei peste 1500 spectatori aflați în tribuna.

Scorul a fost deschis de Bancherul David, în min. 5, 
plecat pe lingă grămadă, anunțînd seria celor 10 eseuri, 
apoi 7—0 după transformarea lui Pândele.
In min. 10, Piu a trimis printre buturi lovitura de

65 — 10 
ac • t 

6

a
cind
5—0

picior 
căzută și 10—0. La două minute însă, după o tușă a lui NSMuse. 
Pândele a culcat balonul dincolo de buturi, transformînd tot el 
impecabil și diferența a urcat la 17—0.

Bucur (Sportul) după ce a ratat o lovitură, a înscris din ur
mătoarea și 17—3. Minerul a dominat în continuare și David 
printr-un eseu transformat de Pândele, a mărit din nou diferența. 
Studenții mai au resurse și Dinu pune eseu — transformat de 
Bucur. La pauză, 24—10. Imediat, în min. 41, Kelemen f."*e r<cit. 
Pândele ratează transformarea și scorul urcă la 29—10. La numai 
10 minute, Cristea greșește, Kelemen culcă din nou. A transfor
mat Patriciii, 36—10, iar Hosu a înscris în continuare și 4T—10. 
Ghiru a culcat din nou pentru Minerul, c-eu, transformat de 
Pândele și 53—10. Au mai punctat Patriciii m:n. 73, tot el » șl 
transformat, iar ultimele puncte au fost opera „veteranului" Kc- 
lem n, care „l-a trimis" pe Ștefan între buturi, peccthxtndii-se 
astfel rezultatul iinal 65—10.

par- 
cu CFR Cluj, con- 
la o victorie care 
dat era incerta", 
pas mare cindun

„foițe" se unc.o pen- 
ol. iectiv — PIIOMO-

Ș1

... Știința
STEAUA — ȘTIINȚA PETRO

ȘANI 29—18 (17—5). O victorie 
la Steaua este greu de smuls. 
Dar și o „înfringere” onorabila 

.te poate și mai greu de ob
ținut. Și totuși studenții au reu
șit varianta a doua.

Jocul a fost frumos, cu multe 
încercări de o parte și de cea
laltă. Steaua a deschis scorul 
chiar în min. 1. După o tușă de 
40 ni, înaintașii au pus eseu. 
Transformarea insa s-a ratat. La 
numai cinci minute, din nou, 

apărarea Științei a cedat și 
10—0, pentru că, Ivanuș, presat, 
a luftat, incercînd sa degajeze. 
Oaspeții au simțit pericolul unui 
scor fluviu și, în min. 10, după 
ce s-a jucat ja tușă, Mureșan a 
pus primul eseu, 10—5, Draghici 
a ratat transformarea. Ivanuș nu 
este incă în mină ți a ratat de 
puțin, o lovitură de picior că
zuta, după o gramada in 22 ul

staționează
Stelei. Campionii au reluat 
singul și au înscris din 
17—5. Pancu și Ivanuyan 
„apropieriea”, chiar 
Rezultatul la pauză, 
cirmă și in 
fost tot 
min. 45 au pus din 
Drăghici i 
10 minute 
lovitură dc pedeapsă, 
ratind 22—8. In min. 
sumat o fază mult 
Bolea a preluat un balon 
tușă, a pasat lui Co'tache ți 
cesla a adus scorul la 22— 
Gazdele au Înscris din uou. 
67, ultima lor încercare 
formată, iar studenții 
resurse pentru în 5 un eseu ,>i 
Pancu a culcat balo.irrl-. -dincom 
dc buturi. Drăghici nu a tian- 
form.it și rezultatul Lr.al, 29—1’. 
sau o redre'-are din mws a 
deținătorilor Cupei României.

pre- 
non, 

r.-Pat 
î.i min.

17—5. 
repriza a doua 

biicureștenii, care 
nou eseu, 

a redus din diferența 
' mai ‘.îr/iu, prinlr-o 

tabela u-
59 s-a ci>n- 
aplaiKiata. 

din 
a- 

-13. 
nun. 

tranș
ați avut 
eseu

37.
T.a 
au 
în

Fotbal, divizia A, sena a II-a
REZULTATE TEHNICE: Olimpia Satu Mare

— Unirea Alba lulia 3—0; UTA — Metalul 
Bocșa 5—1; Metrom ișov — Corvinul 2—0; 
Gloria Reșița — FC. Maramureș 2—0 ; 
FC Bihor — FC Drobeta 1—0; Tractorul Brașov
— Armatura Zalau 3—0; Jiul Petroșani — CFR
Cluj 3 2; Jiul IEI 1F Craiova — Metalurgistul
Cugir 4—1; CFR Timișoara — 1U1M Bia.șov 
2-0.

CLASAMENT

1. Corvinul
Jiul Petroșani
FC Maramureș 
JC1M Brașov 

5. Gloria Reșița
Metrom Brașov 
UTA

2.
3.
4.

Fotbal, divizia B seria a 111-a
REz.Ul. l’A TE TEHNICE : Minerul Uricani —

Victoria C. de Argeș 4-- 0; Șoimii S ,biu — G az
Metan Mediaș 1 — 1; FC Car ac al — ; inerul I.iii-
peni 0—1; Arsenal Reșiț a — ROVA 1 io.șiori 3—-J;
Cimentul Ficni — Met ulurgistul S!. itina 2—-1;
CS Tirgov ișle — Ele ctrica Ficni 2--0; Minerul
Matasai i — Petrolul Stoina 3—1: AS Paroșcni
— Metalurgistul Sadu 1--0; D.ic i i Pilești --
Unirea Alexandria 3—0 ; Minerul An .na — CSM
Caransebeș 5—1.

CLASAMENT
1 Petrolul Sloina 11 7 1 o 22 - 11 15
2. Gaz Metan Mediaș 11 6 1 4 22- 9 1!
3. Cimentul Ficni 11 6 1 4 31—20 1.1
4. Dacia Pitești 11 6 1 4 23--15 i .>
5. Arsenal Reșița 11 6 l 4 . 4—2u .3
6. Minerul Anina 1 1 .6 1 4 18—17 1 «>
7. Victoria C. de Argeș 11 6 I 4 18- 18 «.)
8. CS Tîrgoviște 11 6 0 .- 1—»2 1J
9. Minerul Mătăsuri 10 6 0 4 2b—18 4 2

10. AS Paro.șcni 11 6 0 5 !!)— 1 . • 2
4 1. Minerul Lupeni 11 6 0 5 13—21 12
12. Minerul Uricani 11 5 I 5 18—21 1 1
13. Unirea Alexandri i 11 5 I 5 13—18 i 1
14. Metalurgistul Sadu 11 5 0 6 16 21 in

15. ROVA Roșiori 11 4 1 6 18—1 , 9
16. Șoimii Sibiu 11 4 1 6 21—21 M
17. CSM Caransebeș 11 4 1 6 1 >—22 țl
18. Met ilur. Slatina 11 3 2 6 i 1 - l.> H
19 Electrica Ficni 10 3 0 ? 11 — 22 6
20. FC Caracal 11 1 2 8 15 —41 4

ETAPA VIITOARE. miei curi 21 oct' ani’i .<
Gaz Mi t.in Mediaș — V ici. C. d • Argeș. Mine-
rul Lupeni — Șoimii Sitei i i; ROVA. Roporj —
l’C Caracal; MclabmJțtul Slatina — Ars. n
(Reșița; Electrica Fi< nl — Cimentul Ficni 1 >
trolul Stoin.> — CS Tîrgovl-tc: Mol ovisliil
Sadu — Minerul Mâl; îsnri ; U n i i e i
— AS Parojcni; C.SM ( aransebeș -- >).»< i.i L
♦ căi; Minerul Anina — Minerul 1

6
6
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
3
4
3
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
4
4
4
3
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
6
7

21—11
18—11 
21—11 
20 13
13—10 
10— 8 
16—17 
10— 18 
11 — 11 
13—14 
16—18
15— 18 
13—13
13— 20

7 1 1
16— 30
18—17
14— 26

2
2
1
1
1
3
1
0
2 
0 
0 
0
3
1
2
2
1
0

6.
7.
8. Metalul Bocșa
9. FU Drobeta

10.
I.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. CFR Cluj

ETAPA 
Bocșa 
Unirea 
Brașov 
Bihor; FO Drobeta — Olimlpa Satu Mare; Jiul 
1EL1F - *
Cugir — 
Jiul Petroșani.

Unirea Alba lulia 
Armătura Zalău 
Jiul IELIF Craiova 
Tractorul Brașov 
CFR Timișoara 
FC Bilmr
Mi I ilurgi' tul Cugir 

Olimpia Satu Mare

VIITOARE, 24
— CF R Timișoara; 

Alba lulia
— 1'0 Maramureș; CFR Cluj

octombrie: 
Corvinul — 

Metrom Brașov;

Mctalul 
UTA ; 
JGIM 

— FC

Cr.iiova — Gloria Reșița; Metalurgistul 
Tractorul Brașov; Armătura 'Zalău —

>

form.it
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Societatea Comercială
„Silf COM S. A. Vulcan

b-dul Mihai Viteazul, bloc 44, județul Hunedoara

In baza Legii nr. 58/1991, HG nr. 634/1991 și HG 
758/1991

SCOATE LA VINZARE

prin LICITAȚIE PUBLICA CU STRIGARE, 

următoarele active:

1, SPAȚIU COMERCIAL, str. Vasile Alecsandri, bloc 
42. Obiectul de activitate: desfacere legume-fructe. Pre
țul de pornire al licitație: 3,300.349 lei;

2. ATELIER SERVICE ELECTRONICE, str. Vasile 
Alecsandri. bloc. 42.

Obiectul de activitate: service electrotehnice. Prețul 
de pornire al licitației: 3.300.349 lei.

Licitația va avea Ioc Ia sediul Societății comerciale 
„STIL COM” SA Vulcan, in data de 24 noiembrie 1992, 
ora 12.

Consultarea dosarelor de prezentare a activelor se 
poate face la sediul societății. Pentru selecționarea parti- 
cipanților la licitație, ofertanții vor depune la sediul so
cietății, pînă cel tîrziu la data de 14 noiembrie 1992, ora 
12, următoarele documente:

— dovada existenței legale, în cazul persoanelor ju
ridice;

— cazierul judiciar, pentru persoanele fizice;
— modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice 

incluse în dosarul de prezentare;
—- dovada bonității, pe bază de recomandări bancare;
—- dovada achitării obligațiilor fiscale;
■ Pentru participanții străini (pentru faza a Il-a a 

licitației), dovada bonității se efectuează pe bază de re
comandări bancare acordate de bănci prin rang sau alte 
bănci comerciale din străinătate, agreate de o altă bancă 
comercială română.

Ofertanții vor depune la sediul societății, piuă cel 
tîrziu Ia data de 21 noiembrie 1992, ora 12, următoarele:

— taxă de participare, de 20 mii lei, pentru fiecare 
activ;

— garanția de 10 la sută din prețul de pornire al 
licitației, pentru fiecare activ, în contul nostru 30.30.70.801 
deschis la BCR Petroșani, sau Ia casieria unității.

Terenurile aferente activelor nu fac obiectul licitației, 
urmînd regimul legislației române.

In cazul în care nu se vor prezenta cel puțin 2 ofer- 
tanți sau în caz de neadjudecare, se va organiza o nouă 
licitație în zilele de 9 decembrie 1992 (etapa a Il-a) și 
eventual 15 decembrie 1992 (etapa a IlI-a).

R. A. G. C. L.
Lupeni — Uricani

anunță pentru data de 22 octombrie 1992, ora 11,

LICITAȚIE publică pentru vînzarca apartamentelor
I din blocurile II 3 A și B, str. T. Vladimirescu -— Lupeni. 

Licitația va avea loc la sediul RAGCL Lupeni — Uri
cani, din str. Bărbătenj nr. 163, iar prețurile pe aparta
mente de la caic se va porni licitația sini afișate la oficiul 

J dc vinzări locuințe RAGCL Lupeni — Uricani. (Fad. 827).

MICA PUBLICITATE
FELICITARE

COLECTIVUL Cantinei-rcstaurant nr. 
„casă dc piatră" colegei lor Râducu Ileana. 
(5209)

V1NZARI
SOCIETATEA Comercială INTERCOM 

Republicii, nr. 82/4, telefon 542943, 545247, 
cedes Benz 208 — „.‘SC, 1,3 __  __ 2 "
zină) In perfectă stare funcționare, plus piese de schimb și 
cesorii. (5190)

V1ND spațiu comercial, casă și grădină, garaj, Vulcan, Vasile 
Alecsandri, 57. (5224)

VlND apartament 2 camere, zonă centrală, preț convenabil. 
Informații: Viitorului, 37/16, Petroșani. (5225)

VlND Citroen Diesel cu piese rezervă, microbuz Subaru cu 
5 trepte viteză, 7 locuri și Fiat Ritmo Diesel. Strada Gh. Barițiu, 
nr. 26, telefon 545148. (5226)

V-ND mobilă bucătărie suspendată, bibliotecă mică, Republi
cii 101/58. (5198)

VlND apartament 2 camere, str. 9 Mai (Dlmitrov). Informații: 
Deva, telefon 613380. (5221)

• VlND Fiat 124, stare funcționare, preț negociabil 350 000 lei, 
Alexandru Ion, Dorobanți, 57/12, Vulcan. (5217)

VlND Dacia 1310, impecabilă, Petroșani, telefon 542961, după 
ora 14. (5219)

VlND motor plus cutie Mercedes Diesel, piese schimb, insta- 
lație electrică. Informații telefon 542321, familia Ștef. (5216)

VlND apartament 3 camere confort I, ultracentral, 2,2 mi
lioane, negociabil, telefon 542537, orele 9,30—11,30; 16—20. (5215)

VlND mobilă bucătărie Petroșani, str. Gh. Barițiu nr. 22. (5212) 
VlND vană fontă 1,70. Petroșani, 542545. (5213)
VlND mobilă dormitor, televizor color, masă televizor, mo

bilă buctărie și dulap. Costea Augustin, Anton Pan, 30, Petro
șani. (5229)

VlND apartament 2 camere Deva sau schimb cu mașină Die
sel eventual diferență. Telefon 543718, de la ora 18 la 20. (5214)

VlND Volkswagen Golf, capacitate cilindrică 1600, eonsum 
7 1. Relații Independentei 21/1. (5207)

DIVERS!
SOCIETATEA Comercială „Lucorls" IMPF.X* SRL angajează 

paznic magazin. Telefon 545772. (5222)
ÎNCHIRIERI

CAUT pentru închiriere spațiu depozit en gros, eona Petro
șani—Petrila. Telefon Timișoara 96/183654 sau Vulcan 70685, după 
ora 19. (5228)

OFERTE DE SERVICIU
CAUT urgent femeie îngrijire copil un an. Republicii 

după ora 16. (5208)
SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere (cu garaj). Str. Gen. 
bloc 29, ap. 18 cu similar Hcrmes sau Piață. (5227)

SCHIMB garsonieră confort I etaj T, cu apartament 2 
efaj T—III, Vulcan. Informații: Pinului, bloc M, ap- 28. (5218)

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Albletn yiorloa, 

eliberată de EM Valea de Brazi. O declar nulă. (5206)
PIERDUT contract închiriere pe numele Zmău Dumitru, eli

berat de RAGCL Petroșani. !1 declar nul. (5220)
COMEMORĂRI 

8 Petroșani, urează 
cu. ocazia căsătoriei.

HOROSCOP

IMP-EXP SRL, str. 
.. --------------------------- , vinde camioneta Mcr-

— 1985, 1,5 tone cu 2 motoare (1 Diesel și 1 ben- 
i ac-

I0Î/6L

MfleT,

camere

PĂRINȚII Anuța șl Petrlcă, surioara Della anunță cu durere 
în suflet împlinirea a 6 luni de cînd ne-a părăsit pentru tot
deauna iubitul nostru

OPREA PETRE RÂUL
Nu le vom uita niciodată.
Gît al trăit te-am Iubit, cît trăim te vom plinge. (5210)

AU TRECUT 6 luni de lacrimi și durero de cînd ne-a părăsjt 
scumpul nostru nepot

OPREA PETRE RAUIS
Cu adîncă tristețe, bunicii Gheorghe șl Marla, mătușa Fclicia. 

Nu U vom uita niciodată. (5210)
SOȚIA, fiica, ginerele și nepoții anunță că se împlinește pn 

an de ia trecerea în neființă a scumpului lor soț, tată, socru și 
bunio

CIZMAS IOAN (62 ani)
Nu te vom uita niciodată. (5211)
SE ÎMPLINESC 7 ani de cînd ne-a părăsit scumpul nostru 

soț, tată și bunia
PASSUDETTI IACOB (MINI)

Dumnezeu să-l odihnească în pace ! (5192)

Societatea Comercială
„Lucoris” 1MPEX S.R.L.

str. 1 Decembrie 1918 
VINDE EN GROS:

— dulciuri
— băuturi alcoolice import
— cafea
— ulei Texaco, etc.
Telefon 515772. Program funcționare: 8—18. (5222).

BALANȚA
(23 sentembrio — 22 octombrie)

Nu uitați ce-ați promis, în 
faptul înserării, unui om caic v-a 
„citit" din prima clipă I

SCORPION
(83 octombrie - 21 noiembrie)
Evidența contabilă a propriilor 

eșecuri e mal importantă decîfc 
vînarca greșelilor altora.

SĂGETĂTOR
(22 oolcmbria — 20 decembrie)

Ascultați cu atenție vocea ca
re vine pc fir !

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Vorba multă și grija „aproape
lui" vă diminuează bugetul.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Roadele din „pomul cunoaște
rii binelulul și răului" au dat’ în 
pîrg...

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie) 

Chiar și o privire poate fi con
siderată „fără perdea".

BERBEC 
(21 martie — 2o eprllf») 

Drumul lung nu vă aduce de-, 
cît oboseală.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Aveți revelația unei sănii 
șubrezite prin excese.

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie) 

Invidia dv. are un singur leaoî 
munca susținută pentru afirma., 
rea propriei persoane.

RAO 
(W taste — 22 talia) 

încercarea de a obține un s- 
vantaj în fața rivalului eșuează,

LEU 
IM Iulie — 2? auguat) 

Clinele cu covrigi în coadă a* 
cățelul ușilor înalte.

FECIOARA
IM Mgusl - 22 acpteiMbrla) 

îndoielile deschid calea und 
pierderi dureroase.

programul'
TV

MARȚI, 20 OCTOMBRIE

2.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Tclematînal,

10,00 Actualități. Meteo,
10.10 Calendarul zilei.
10,20 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Avanpremieră TV.
14.25 Preuniversitaria.
15,00 Teleșcoală.
15.30 Conviețuiri-magazîn.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Salut, prieteni 1
18,00 Festivalul internațional d 

romanțe, canțonete și șanse 
nete.

19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Tclecincmatcca. 

GIOGIRLIILE PE SIRMA.
22.25 Cultura în lume.
22,55 Actualități.
23.10 Viața spirituală.
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