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Ieri dimineață priveam, nu pen
tru a căuta neapărat nod in 
papură, cum pe o arteră circulată 
am Petroșani, oiaș in care teo
retic a începu, sau este iminentă 
cursa alegerilor locale pentru 
vâri, era presai at pământ pro
venit de pe roțile unui autovehi
cul de transport. Și mi-a venit 
in minte ce vorbisem, ira, inJin- 
te doar cu o zi, cj un bun .și 
vechi cunoscut dir.tr-o cu totul 
altă parte a județului nostru. 
Dumnealui macar aupă nume 
fiind neamț, a fost, nu de multă 
vreme in Germania, într-o vizită 
la fiul lui. plecat de aici doar 
de trej ani. Și mi-a istorisit pe 
scurt și cu o coloratură care es c 
atributul oamenilor sinceri și 

cu acea încredere pe care numai 
timpul și relațiile de considerație 
reciprocă o pot da, ce a pățit, 
ce experiențe inedite a trăit. Ni
mic nou sub soare, așa cum se 
spune, doarece sunt maj bine de 
trei ani de când concetățenii 
noștri au avut posibilitatea să 
constate nemijlocit cum ‘roiesc 
alți oameni, ce fel de viață au 
ei.

îmi . . ■ muite cunoscu
tul meu însă semnificativ mi s-a 
părut un amănunt pc care mi l-a 
povestit cu amărăciune. Anume 
că a plecat cu autoturismul și, 
fiind pe aici vreme ploioasă, a 
ajuns cu el murdar în Germania, 
după ce a străbătut Ungaria și 
Austria. Oprit de un polițist care 
i-a zis ceva ce cunoscutul meu 
n-a priceput, deși după nume 
e neamț, a fost rușinat nevoie

raare. Toate autovehiculele, mari 
sau mici, sclipeau, numai al dum
nealui era murdar. Cmar și ma
șinile pentru șaniiere erau cu
rate, parcă ieșite am fabrică, 
zice domnul cunoscut al meu. 
„Am căutat vreo săptămână să 
văd o groapă in șosele, una cât 
de mică, ca să am și eu ceva de 
ce să mă leg pentru a strâmba 
din nas. Dar n-am găsit". A gă
sit destule aici. Multe, foarte 
multe pe care le știa, ca să le 
ocolească, dar și altele noi.

Dincolo de orice aspect anec
dotic, lucrurile sunt cât se pare 
de serioase deoarece aparțin nu 
numai unui teritoriu 
profund, psihologicește 
ci și educației civice 
bivalent: al cetățeanului 
mediul social în care 
dar și al grijii primăriei 
cetățean. La urma urmei 
vorba de civilizație, ce [ 
pune, mai întâi și mai întâi, res
pect reciproc.

Este de neînțeles această su
verană indiferență pentru amelio
rarea condițiilor de viață constând 
in furnizarea apei, potabile și 
calde, 
curățenia orașului etc., etc. 
în aceste împrejurări noi 
tăm voioși către alegeri 
în Petroșani acordând o 
disproporționat de mare 
laturi politice a vieții de 
zi. Observam, tot ieri dimineață,

Tibcriu SI’A I ARU

uman 
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cu aspect 
pentru 

trăiește 
pentru 
i este 
presu-

starea drumurilor publice.
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Ha întoarcem la obârșii

Mare sărbătoare
Intr-o lume zbuciumată, într-o societate bul

versată, asupra căreia pare că s-a deschis „Cutia 
Pandorei", iată că mai mijește câte o rază de lu
mină și speranță. Lumină și speranță, limdcă, 
fală să spunem vorbe mari, trebuie să recu
noaștem că țara, orice țaiă. nu poate dam ui 
decât prin țărani. Urbanizarea, aglomerările de 
civilizații ultrasofistificate au creat și 
în continuare manifestări 
sonalității duse până la 
la robotizarea vieții. Viața 
sinceră și neîntinată, se 
acolo, în vatra satului.

Pledoaria de maj sus nu este întâmplătoare. 
Ea se grefează pe un fapt real care prinde 
viață la Baru Mare. Așa cum, tot timpul, „das
călii", cadrele didactice așadar, au fost catali
zatorii vieții satului, și, alături de preoți su

creează 
de dedublare a per- 

dezumanizare. până 
insă, viața adevărată, 
petrece și se trece

r
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si iubire d ■ Dumnezeu oa- 
data aceasta se d>v dește 

că ci au rămas Să-și desuvâr. isca lucrare... Cel 
puțin așa am înțeles stand :ie vorbă cu prole- 
sorul Trandafir Ilahotă de la ca'-e am aflat 
lucruri frumoase, care f.ic cinste oamenilor din 
Baru Marc.

tn zilele de 5 si 6 i inie. d. Rusalii la Baru 
Mare vor avea loc festivități prilejuite de .ÎN
TÂLNIREA FIILOR SATULJI". S ■ or aduna 
pentru a d zveli ?i sfinți monum ritul eroilor 
căzuți în ccde două războaie fui satelor Baru 
Mare si Petros. Vcr avea loc nr, simomnon. pro
grame artistice. ‘Usținn'o te ansamblu' i folclo
rice din Deva și Orăștie in'.r-un cuvânt o ade
vărată sărbătoare populară, c ire va culmina cu 
Ncdeia Rusaliilor de la Baru

Mircca BUJORESCU

păstorit intru cinste 
menii locului, și de

b.oul mers al trenurilor
După 

data 
noul 
tori. 
maj 
zare
Prețul său este de 150 de

cum se știe, începând cu
23 mai intră in vigo irede

mers al trenurilor de caia- 
Astfel că, începând cu 17 
a.c., va fi difuzat sp’-e vân- 
noul „Mers al trenurilor".

I.

Accsta este 
tă redusă, la 
lei. Ambele 
agențiile de
și la casele de bilete din 
țara. (T.V.)

tipărit și în van.n- 
piețul de 40 ue 
se găsesc ia toii te 
voiaj CFR, precum 

toată

S'MlpOZiOlî
In acest an se împlinesc 500 

do ani de la primele atestări do
cumentare ale localităților Văii 
Jiului și 125 de ani de minerit. 
Cu acest prilej L'ga Sindicatelor 
Miniere, în colaborare cu Mu
zeul Mineritului și Casa dc cul
tură, a organizat in zilele de 14 
și 15 mai, 
pozion. 
listi in 
istoriei 
Jiului, 
din județele limitrofe. Din nefe
ricire, participarea a iost foarte 
slabă, în pofida faptului să in
vitațiile au fost țrimise din timp 
iar condițiile de desfășurare a 
simpozionului au fost foarte bune. 
Au răspuns invitației reprezen
tanți ai Muzeului din Târgu Jiu, 
cunoscători ai istoriei din Hațeg 
și Petroșani, reporteri de la „Tele
viziunea Română, „Tineretul li
ber", „Zori Noi", „Cronica româ
nă", precum și de la „Rompres". 
Discuțiile au fost aprinse și bine 
documentate. A reținut atenția

la Petroșani, un sim- 
Au fost invitați specia- 
minerit și cunoscători ai 
acestor locuri din Valea 
din județul Hunedoara și
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Oferă celor iute, săli, persoane fizice sau juridice cu capital privai, 
a deveni acționari fondatori ai .societății Bancare:

poșihiiitulea de

Fi’«:d abandonat de că.re fansi» eJdsl 0/1381
ejrșinj

tarii, 
este 

acor- 
bra-

Un bătrânel infirm, axânti am- 
beie picioare amputate, conta 
trist ia acordeon sud terestrele 
redacției noastre. Stând de vorbă 
cu ol, am putut alia că se nu
mește Șlelan pascu. Este de loc 
din Braila. are 63 de ani și îm
preuna cu nevasta cutreieră 
Singura lor sursă de venit 
cerșitul. Averea lui este 
deonul pe care-1 strânge în
țe. Din burduful instrumen
tului ies cântece relig.oase, cu 
care Ștefan inc arcă să atragă 
atenția trecătorilor.

Face parte din „Oastea Dom
nului". După ce-mi povestește 
viața lui tristă, mă privește mai 
atent. Dintr-o dată face ochii 
mari, ridică din sprâncene și-mi 
spune cutremurat de importanța 
întrebării:

— Știi cât mai avem de 
•— Nil, îi răspund eu, r 
— Numai câțiva ani! 

sigur | 
valuri, in curând vom 
toată zădărnicia lumii 
vom fi liberi și fericiți, 
zeu ne iubește.

E curios că îmi vorbește de 
fericire cu un aer de cunoscător 
tocmai un om care nu Ștte ce 
înseamnă acest cuvânt. Un om 
care se poate deplasa doar prin

trăit? 
n iv.

spune
pe informație ca lisus pe

—- -j ------ scăpa
ăsteia

Dumne-

el,

de
2*
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Capitalul minim de participare este 
găsiți in „Prospectul de Constituire"

de 
ca re

lorța brațelor, caic ziua stă re
zemat de trunchiul unui copac 
de pe n argiuea drumului și cântă 
trist din acordeon.

Când se întoarce mai devreme 
la locul de înnoptare și nu c 
obosit citită încetișor și se gân
dește la c-de .-f nte. Un câine 
vagabond se 
dese.ude din câ.id 
ochi tulbure și da, 
adormit, din coadă.

— Vom avea ce 
mâine, prietene? îl

câinele dă din

tnte.
face gin m lungă el, 

in când un 
pe jumătate

să mâncăm 
întreabă cer- 

coadășetorul și 
afirmativ.

— O să 
bine?

„Bine", 
întinde len.ș. tj place carnea.

Bătrânul cerșetor este întotdea
una piin de noroi și de var. A 
dbua zi, când alții îsi încep vo
ioși treburile, el se trezește bol
nav .și suferind. Inima ii bate 
neregulat și un ori parcă înce
tează să mai bată.

Chiar daca Iun ca este plină de 
oameni in mișcare, nu se găsește 
nimeni care să poată împărți cu 
el suferința Nu aș vrea să cre
deți că c singur pe lume. El are 
chiar și familie — dacă pot să-i

Vai; I «COTA

mâncăm puțină

mormăie căi iele

Cum rămână cu
cdegiatitatsa Y

matei u priiiit, 
combustibili, 
sa amintim tot

de 
iubri- 
tacâ- 

sau 
puiP.e 
lac ut

mai
nu 

din
La

carne,

și se

tele, ce tăcem cil lucrările că vine 
vara peste noi?"... „N-avem mo
torina, faceți rost de vreo 3—I 
tone și dacă doriți să începem, 
maj procurați șl niște var, ciment, 
bolțari..."

Și uite-așa. a trecut iarna, trece 
și primăvara, banii au fost folo
siți în alte scopuri, inflația ii 
afectează pe cei care au plătit, 
dar nu și pe cei care au încasat. 
Cu sumele avansate in toamna 
trecută astăzi nu se mai onorează 
decât jumătate din lucruri. Ma
nevră mare, domnule...

Ar fi necesară și pentru aceste 
cazuri o lege? Chiar două: una 
care su reglementeze relațiile con
tractuale de acest gen, alta, O 
lege a corectitudinii sau a cole
gialității încălcate fără scrupule.

Ion MUSTAȚA

Criza de 
maici laie, 
tianp și, ca 
mm, de piese cie schimb,
numai criza cie bani, sau 
loaie crizcue la un loc au 
ca unele soc.etăți comerciale (care 
incti nu sunt „ale cuiva" ci 
degrabă „aie nimănui") să 
mai onoreze comenzi ferme 
partea societăților frățești.
început, neexccutarca lucrărilor 

a losl pusă pe seama blocajului 
financiar. Apoi, după ce toata 
lumea s-a învățat su ceară plata 
in avans, justificările au revenit 
la cauzele dintâi: „N-avem mo
torină, n-avem ciment"... Pe tema 
dată pot fi auzite dialoguri de 
genul: „Domnule director, nu ne 
maț executați lucrările comau- 
date și, plutite în avans încă din 
noiembrie trecut?"... „N-avem 
nioșiul, pr fi bine sa ne trimiteți 
dv. trei basculantei"... „Domnulo 
director, v-am trimis basculan-

20 milioane Ici. Informații suplimentare 
se poate obține contra unui comision de 

i 11 mai5000 Ici, direct de la sediul societății sau prin Poșta, începând cu data de
1993. Cereri se primesc până la data de 30 iulie 1993.

Constituire, Organizare, Dotare, Management 
M A D E I N G E R M A N Y”
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Pe teme acute

(Dez)orientarea absolvenților
I Vineri, la Liceul industrial din 
Vulcan, in organiza
rea redactorilor „Paginii 
(Tinerilor" de la ziarul „Zori Nol“ 
a avut loc un interesant simpo
zion pe tema viitorului apropiat 
al tinerilor absolvenți de liceu.

L'n dialog cu adevărat Iară 

Ori nu pricepem, ori
(Urmare din pag. I)

cum un anumit domn care se 
ocupă de ani in șir dc starea tot 
mai precară a drumurilor, mer
gea agale pe strada. Parcă era 
indiferent, cum sunt toți, pe 
verticală și pe orizontală, la mo
lozul de pe străzi, la gropi ș a.

Cu prea multă și mereu proas
pătă grijă, facem, cu pasiune ti
nerească, politică, neglijând ce

Un club a! copiilor din flori
Aducem la cunoștința cititorilor că Judecătoria Pc- 

tj-c șani, Județul Hunedoara, prin înscrierea nr. 6-P.J. din 
data de 26 februarie 1993, a dispus înregistrarea la grefă, 
ca persoan ă juridica CLUBl L COPIILOR DIN FLORI 
DIN ROMAN1A. Are sediul in comuna Baru Mare, str. 
Principală, bloc Dl, sc. B, et. II, ap. 13.

C'( NT : 45107302 — deschis la B C R. Petroșani.
Persoanele oare vor să ajute, sunt rugate să facă de

puneri în contul de mai sus, nc-a spus domnul T’ĂIîV 
CORNEL, unul dintre inițiatorii amintitului club.

YOGA este Universal valabilă, 
nefiind condițională de spațiu 
(țară) și timp (acum 5 000 de ani 
sau în prezent). Diferit este doar 
modul de Înțelegere. în lumina 
c.ă dacă E mc' unde E este ener
gia, m este mas i întreaga manifes
tare este de fapt energie și . In 
ultimă instanță vibrație. Găsim 
deci aspectul de lumină la nivelul 
cel mai profund al manifestării 
<Șa cum se exprimă și în textele 
înțelepciunii: „La început a fost 
Cuvântul" (Cuvântul înțeles ca 
formă de vibrație, ca sunet) „și 
Cuvântul era Dumnezeu".

Acest continuum vibratil care 
este creația nu se manifestă hao
tic ci este coordonat de legi foarte 

, precise, observabile dc la nivel 
fizic și biologic, pună la nivele 
foarte subtile cu legi încă nedes- 

eopcrile de știința 
Microcosmos. 

și U numim

prejudecăți, fără ipocrizie și fără 
interdicții a fost realizat între 
elevi, profesori și invitații noștri. 
Sponsorul manifestării a fost SG 
„ZAIIARIA SNC“, al cărei pa
tron este dl. Viorcl Borș.

Și pentru că tema acestui sim- 

se cuvine să întreprind eu în
sumi. De aceea ne scăldăm în 
mediocritate și tot încercăm să 
pătrundem în Consiliul Europei. 
Și ci strâmbă din nas ba de 
una, ba de alta.

Facem politică, facem alegeri 
fntr-un loc sau în altul, numai 
ce trebuie făcut pentru standar
dul de civilizație nu se face ni
mic, sub motivul efi nu sunt 
fonduri financiare, că nu func
ționează cutare sau cutare mc-

Extrapolând legea conform că
reia „partea sc regăsește în tot 
și totul se regăsește in parte'*, 
observabilă chiar și la nivel 
biologic unde cromozomi caic 

Inccpnnd cil acest număr vă oferim un nou serial privind 
umil dintre cele mai la modă sporturi J

YOGA — la îndemâna tuturor (I)
dau caracteristicile organismului 
se regăsesc la nivelul fiecărei 
celule, putem spune că ființa 
umana (microcosmosul) este re
prezentarea la scaiă redusă a 
întregului („Să facem pe om 
după chipul și asemanarea Noas
tră").

Ființa umanii este șl poate fi 
considerată un rezonator, un sui 
gcnerls aparat de emisie recepție 
care arc capacitatea dc a je pune 
la unison cu aspecte din Macro 

pozion, modul în care s-a derulat 
acesta și nu în ultimul rând ideile 
și opiniile care s-au desprins din 
discuții, necesită o reflectare 
mai amplă, vom reveni asupra 
acestora inlr-unul din numerele 
noastre viitoare. (T.V.)

nu vrem
canism. Exact în condițiile auto
nomiei locale, adică să ne ajutăm 
singuri. 4

Să fim serioși, nici nu se vrea 
să se întreprindă ceva durabil 
și plăcut, ori chiar dacă se vrea, 
sunt destule frâne puse de ace
leași mentalități, cam și aceeași 
oameni de care ne izbim ca dc 
un zid. De aceea ne privește lu
mea, în țară și mai încolo ca pe 
niște paria.

Un bătrân colindă tara...
(Urmare din pag. 1)

numesc așa pe cei trei băieți ai 
sai. Oameni așezați, cumsecade, 
aflați în rândul lumii, adică sunt 
dominați de către neveste. Din 
cauza acestor femeiuști soții-co- 
pila.și nu vor să mai .știe de pă
rinții lor pe care i-au abandonat 
acum trei ani de zile.
l’e bătrân numai credința 11 

mai ține in viață. De acolo, de 
pe asfalt, lumea ar trebui să se 
vadă mult mai urâtă chiar de
cât este în realitate, dar nu e 
așa. In felul Iui, acest nenorocit 
este un om fericit. E convins că 
a lui va fi Împărăția Cerurilor și 
că, în ciuda handicapului’ său fi
zic, va ajunge acolo înaintea 
multora.

Eu l-am lăsat acolo unde l-am 
găsit. A rămas cântând trist la 
acordeon. A fost primul om fe
ricit pe caic l-am întâlnit și care 
nu știa să zâmbească și să râdă.

Reduceri dc
Suntem informați să începând 

(li aceasta lună studenții și ele- 
vii beneficiază de reduceri pe 
liniile transportului național 
CFR, prin abt imente speciale.

Abanomcnk lunare, au un 
număr limitat d 8 călătorii sim
ple clasa a II-' prețurile vari
ind intre 1010 și 1118 lei, în 
funcție dc zor Ie kilometrice. A- 
ccstc abonamente speciale se 

cosmos prin intermediul corcs- 
pond' nțelor niicrocosmicc. De 
exemplu starea de iubire va de
termina punerea la unison (con
sonanța) cu Iubirea Universală 

carc va alimenta cu energia-spe
cifică elevată aspectul macro- 
cosmic corespunzător.

Din acest punct de vedere vom 
înțelege maț bine și mai ușor 
etapele sistemului YOGA așa 
cum au fost exprimate de Palan- 
jali în YOGA SUSTRAS. Acestea 
sunt; YAMA, NIYAMA, ASANA, 
PRANAYAMA, PRATYAIIARA, 
PIIARANA, D1IYANA șl SA- 
MAD1I1.

SIMPOZION
(Urmare din pagina T)

expunerea foarte valoroasă, cu 
adevărat științifică a domnului 
loan Velica din Petroșani. Nc-a 
surprins absența de la simpozion 
a reprezentanților Consiliului lo
cal și ai Primăriei. „Deși domnul 
viceprimar Cristcscu — ne-a de
clarat domnul Petre Braiț, prim- 
vicepreședinte al Ligii Sindica
telor Miniere din Valea Jiului — 
primise invitație. Este adevărat 
— a continuat domnul Braiț — 
invitația a fost trimisă Primăriei 
destul de târziu". Oricum, inter
vențiile în simpozion au fost in
teresante. Ele au contribuit la 
luminarea multor aspecte despre 
trecutul Văii șl al mineritului pe 
acest pământ. Am înțeles de la 
organizatori că acest simpozion 
a fost numai o primă manifestare 
culturală consacrată celor două 
aniversări, urmând ca în acest 
an să mai avem prilejul dc a 
ne număra printre cei prezenți 
la simpozioane, expoziții și spec
tacole consacrate evenimentelor. 
(Al. II.)

Cineva scria că nimeni dintre noi 
nu ar avea dreptul să fie fericit 
atâta timp cât pe lumea aceasta 
mai există oameni nefericiți iar 
noi nu facem nimic pentru în
dulcirea sorții lor. Eu, unul, re
cunosc că l-am lăsat pe acest 
nenorocit fără a face nimic pen
tru el. Cel mult am reușit să 
scriu aceste rânduri (la care am 
normă) și care nu vor reuși ni
ciodată să exprime așa cum ar 
trebui viața cumplită a acestui 
bătrân. Om pe lângă care noi 
trecem ferindu-ne privirile ca să 
nu ne indispună nefericirea lui.

Dumneavoastră probabil veți 
citi aceste rânduri în autobuz și 
veți căsca plictisiți. La cobo âre, 
ziarul va poposi în cel mai a- 
propiat coș de gunoi. Ajuns acasă, 
tolănit în fotoliu, veți plescăi 
zgomotos din limbă, vă veți bate 
cu palmele peste pântece .și veți 
gândi: „Ce bine că nu -unt și cu 
ca nenorocitul acela!" Apoi, cu- 
caind, veți zâmbi că nu sunteți 
dv. cel lovit de soartă.

tarife la CfR
eliberează la toate agențiile CFR 
și Ja ghișeul specializat al fie
cărei gări. în acest scop, elevii 
.și studenții care locuiesc intr-un 
anumit oraș și sunt elevi sau 
studenți într-un altul, vor trebui 
să prezinte, in vederea eliberării 
abonamentului, o adeverință de 
la instituția de învățământ pe 
care o frecventează. Iată deci că 
SNCFlt se (mai) gândește și la 
elevi și studenți. (T.V.)

1) YAMA sau înfrânările care 
au ca scop conservarea energici 
necesare pentru realizarea con
sonanței cu aspectele cele mai 
înalte ale Macrocosmosului. A- 
cestea sunt: Aliimsa, Satya, As- 
teyn, Brahmacarya, Aparigraha. 
AHIMSA este nonviulența ce 
produce rezonanță cu aspectele 
păcii și calmului: violența dimpo
trivă atrăgând violență: „cel care 
ridică sabia, de sabie va pieri"; 
se include aici și violența la ni
vel de intenție fura realizare 
practică; SATYA — rostirea ade
vărului, ASTEYA — sa nu furi;

BRAIIMACARIYA — conserva
rea energiei sexuale prin absti
nență sau contmență sexuală — 
„să nu fiți desfrânați" — adică 
fără frână; APARIGRAHA non- 
posesivltatea, non-acumularea de 
lucrurj mai mult decât necesarul 
(care duce la teama dc a nu 
le pierde).

Dr. Călin GIRI.KA
(Va urma)

HO RO SC OP
TAUR — ȘARPE

I.a serviți, relații calme, mul
țumitoare.

GEMENI — CAL
Ar ii bine să vă stabiliți O 

dietă și un program de gimnas» 
tică...

RAC — OAIE
Azi cel mai bine ar fi să op

tați pentru o întâlnire de dra
goste.

LEU — MAIMUȚA
Reuniunile amicale bunt pune-» 

tul dv de inlereș.

FECIOARA — COCOȘUL (
1

Cu puțin efort, puteți înregis
tra un succes public.

BALANȚA — CÂINELE ,
f

Aveți nevoie de puțină liniș
te. Din pacale dv nu știți să liți 
singuri...

SCORPION — MISTREȚ (

Interesele casei și ale lamiliel 
primează. ,
SACiEl A TOR — ȘOBOLAN
Relații bune cu părintele de 

același sex.
CAPRICORN — BOU

Simțiți nevoia unei modificări.., 
casnice,

VĂRSĂTOR — TIGRU "
In dragoste, încercați să ml 

fiți... eu ochii in mai multe pin ții
PEȘTI — IEPURE

Nu porniți azj nicj o afacere. 
Va fi din start sortită eșecului.

BERBEC — DRAGON
Diferendul de după analiză 11 

veți soluționa prin negocieri, 4

HOROSCOP

PROGRAMUL

MARȚI, 18 MAf 1993
7,00 TVM Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Teatru TV. Opereta da 

Witold Gombrowicz.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Oia de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Tclcșcoală,
16,00 Conviețuiri — magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut, prietenii (I).
18.35 Starea națiunii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, Rostiri.
20,40 Sport.
20.45 Film seriali MIDNIGHB 

CALLER. (Episodul 5).
21.45 Universul cunoașterii.
22.35 Salut, prieteni! (II).
23,20 Actualități.
23,25 Studioul șlagărelor. /

MIERCURI, 19 MAI 1993 j 
7,00 TVM Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 La Sept. Forța mărturiei. 

(Ep. 1>
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.45 O samă de cuvinte.
16,00 Dosarele istorici.
16.30 Panoramio muzica).
16,55 FOTBAL: Un meci din re

turul semifinalelor C upei 
României.

18,50 Microrecital Doru Tufiș.
19,00 Documentar artistic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Reporter *93.
21,05 Telecincmatecaf MARTIN 

ROUMAGNAQ (Franța, 1lA«K 
23,05 Actualități.
23,20 Simpozion. 1 '
0,05 FOTBAL: Juventus — Bo 

russfa Dortmund p'znmatji
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SPORT “S
Anton schimbă cursul Jiului RUGBY, CUPA. ROMÂNIEI

METALURGISTUL CUGIR — JIUL PETROȘANI 1—2 (0—2). 
Spectatori: cuca 1500; teren bun; șuturi la poartă 15—7; pe poartă 
10—5; cornere 11—1.

Au marcat: Iltlza (min. 9), Militarii (21), respectiv Ion Moldo- 
van (48). _

Cartonașe galbene: Stănescu (10), Achini (23), I. Moldovan (26), 
Balca (55) — Metalurgistul; M. Popa (18), Buruntia (39).

O victorie de răsunet, singura 
a etapei, care repune în drep

turi echipa Jiul, în lupta sa pen
tru promovare, într-un meci greu, 
dur pe alocuri, cu faze electri
zante, în care un băiat de numai 
22 de ani, fără maturitatea eșa
lonului, dar peste media jocului, 
a făcut pur și simplu minuni în 
poartă. Este vorba despre por
tarul Anton, care a apărat un 
11 metri, min. 44, și a evitat go
lul în min. 30, 38, 60, 70, când 
apărătorii, care au jucat la cota 
maximă, avându-1 în frunte pe 
Gașpar au fost și ei depășiți.

In față, arma Militaru a lovit 
în plin, iar redutabilul Stancti a 
redus tribunele la tăcere. Miilo- 
ca ii Cristea, Iluza, Cioabă și 
Stăncic au jucat de o manieră 
ce le dă dreptul să candideze cu 
orice linie mediană din țară.

Gazdele cu minus 3 Ia adevăr 
n-au crezut până în min. 90 că 
vor pierde partida, apelând după 

, muză la tot arsenalul din dotare, 
faulturi grosolane, intervenții 
«lure, agresarea arbitrilor, șuturi 
dc la distanță, blocarea portaru
lui la cornere, suportând Cu greu 
handicapul celor două puncte 
c .re le poate semna trimiterea 
în eșalonul secund.

Arbitrajul a fost corect, destul

Văzându-1 pe stradă, în pânla» 
Ioni scurți și în adidași cu șo- 
țose'.e albe, lungi până la jumă
tatea gambei, fâru ceas la în'.nă, 
stând In fața unei vitrine. Do
rin Anton, portarul echipei Jiul, 
pare un copil cuminte, care își 
așteaptă părinți; înir-un oraș in 
care ai jura că nu arc decât șan- 
șa unei rătăciri.

T.mid, cu pârul cârlionțat, mai 
mult roșcat decât șaten, el ar 
răspunde cu sfială orii ărui poli
țist, care l-ar repe aj cu «xa-li- 
tate d ‘'pro toate- datele p ■ a- 
nale, folosindu-se de conjunctura 
cu nimeni nu i-ar cerc vreodată 
buletinul de identitjlc.

S-a născut la 13 ianuarie 19', 1, 
în Lonca, și este sin. ura ,f t" 

de curajos în momente decisive, 
iar prezența observatorului fede
ral Ioan Igna, care a felicitat în
vingătorii, le-a inspirat totuși 
încredere.

Primele zece minute au fost 
dominate de galeria Jiului, deloo 
intimidată de amenințările din 
tribună, care a deschis drum fa- 
voriților spre victorie. In irin.

FOTBAL,
D1V1ZLX A

9. Stanca a fost faultat la circa 
25 m de poartă lateral stânga, a 
executat Cristea, a preluat Dodu, 
l-a driblat scurt pe Ohâi șl în 
plină cursă a centrat magistral, 
JIuza venit în mare viteză s-a 
înălțat ca un atlet .și cu capul a 
trimis balonul în poartă, făcând 
inutilă intervenția Iul Alexoi.

Metalurgistul a avut ocazia 
egalării în min. 16, Anton a ple
cat pe traiectoria mingii, dar 
Achim din foarfecă a trimis pe 
lângă bară.

A urmat golul lui Militaru, o 
adevărată bijuterie tehnică, când 
în min. 21 a trimis mingea direct 

PORTRET

FLORIN

la părinții. Are 1,81 m, înălțime 
•și 79 kg greutate. Joacă folbaj 
de mic, de când Edmond Ghcon- 
ty l-a trimis în poartă, Iar pe 
urmă toată lumea l-a țm it acolo. 
A promovat acum doi an; cu 
Parângul in divizia C>, cu antre
norul Cornel Siălâgcan, după un 
baraj cu CER Teiuș și, din vară, 
a venit la Jiul, rezerva lui Ghi- 
țan. Este prieten cu toată lum.-a 
și nu dc puține ori face cu Rico 
și cu Stoica o parte din drumul 
spre l’eti ila pe Jos.

în gol din lovitură liberă directă, 
de la aproximativ 20 m, spre stu
poarea întregii asistențe.

Gazdele pu avut o bară în min. 42 
și au fost pe punctul de a reducă 
din handicap în min. 44, când 
Buruntia în cădere a lovit min
gea cu mâna acordându-se lo
vitură de pedeapsă. A executat 
I. Moldovan și Anton a fost de-a 
dreptul senzațional, parând lo
vitura.

După pauză. Metalurgistul a 
marcat imediat. Același I. Mol
dovan a șutat năpraznic, în min. 
48, de la circa 22 m, Anton a 
fost mascat și 2—1. A scăpat Iluza 
pe contraatac (min. 49) și singur, 
s-a complicat, ratând majorarea 
scorului. Din acest moment Jiul 
șl-a apărat pur și simplu victo
ria. Militaru supraaccidentat a 
fost înlocuit cu Stoica, iar Dodu, 
M. Popa, Buruntia, Gașpar au 
rezolvat situații critice, trimi
țând balonul în aut sau corner, 
atunci când situația a impus-o. 
A intrat Cristescu în locul Iul 
Stăncic (min. 82), care a jucat 
din min. 30 aproape într-un pi
cior. și Metalurgistul a avut 
egalarca în min. 88, când s-a a- 
cordat cu mare ușurință o lovi
tură liberă directă dc la 17 m 
dc poartă. A executat G. Moldo
van, mingea a lovit bara și a 
fost aj o; expe liată din careu. 
Fluierul final a coincis cu o ră
bufnire a spectatorilor care au 
căutat cu orice preț o răfuială 
cu micuța galerie 3 oaspeților, 
scăpați însă dc la înf ițișare 
printr-un mic vicleșug.

In teren, însă, Florin a deve
nit, după două crâncene bătălii, 
„GENERALUL" caro comandă, 
în jurul lui o echipă întreagă se 
simte în siguranță, pentru că știe 
să vorbească și cu barei-», atunci 
când adversarul mai pă’runde 
prin apropiere, iar asupra publi
cului are deja priza unui mare 
artist. După partida de la Cugir, 
observatorul federal Ioan Igna 
„intoxicat" de intervenții!» sale 
salutare și de informațiila din 
afară l-a .și propus pentru lotul 
național de tineret al României. 
Galeria Jiului l-a purtat , e bra
țe ]a popasul „Izvorul rece", un 
de echipa a făcut joncțiunea cu 
acea tâ formațiune non profit, 
ncinrcgis* at.i decât în... transmi
siunile radiofonice directa.

ȘTIINȚA, IN FINALA
ȘTIINȚA PETROȘANI — DINAMO BUCUREȘTI 

(17—S). Disputată la Brașov a doua semifinală a Cupei României 
la rugby a dat câștig de cauză puternicei echipe- Știința Petroșani, 
o adevărată specialistă a Cupei, deținătoare a trofeului și finalistă 
in ediția trecută. ‘ „

Cu un Gheorghe Claudiu în mare formă, autor a două eseuri, 
cu un pachet de înaintași care a câștigat duel după duel disputa 
cu adversarul și cu trocafii dispuși la efort de gală, studenții ao 
dominat jocul, despiinzându-sc in câștigători încă din prima re
priză. ’ j

DrăghicI a deschis scorul în min. 12 printr-o lovitură de pe» 
deapsă, dar dinamoviștii an reușit să ia conducerea în min. 24, 
printr-un eseu netransformat. 3—5. Rezultatul nu rezistă preâ 
mult, pentru că Larie a reușit o încercare, min. 34, transformată 
de Drăghiei și 10—5.

Dinamo joacă la mână, dar placajele adversarului sunt ne
cruțătoare și în grămadă câștigă tot studenții. In ultimul minut 
de joo al primei reprize Gheorghe Claud u se duce in eseu, trans
formă Drăghiei .și 17—5 rezultat la pauză.

In economia jocului, Dinamo a trecut doar o dată, in prima 
repriză, de centrul terenului, situație in care a și marcat.

După pauză, cu Paraschiv în teren, cu Negru adus din străi
nătate, dinamoviștii au pus eseu, 17—8, dar imediat DrăghicI 
transformă o lovitură de pedeapsă, ridicând scorul la 20—8. Un 
dropgol al lui Ivunu.ș a fă-ut ca scorul să devină 23—8, iar Pa-, 
raschiv (min. 61) a redus din diferență printr-un eseu transformat. 
Pancu este înlocuit cu Revnic, iar Gheorghe Claudiu s-a mai duș 
o dată în but punând încă un eseu spectaculos 28—15. D’namo 
reușește prin Negru (min. 75) o încercare transformată, 23—22, ș| 
cei circa 500 spectator; au aplaudat victoria Științei, urându-le 
succes în disputa cu campioana României în finala Cupei, ceea 
ce facem și noi și în numele dumneavoastră, prin intermediul a-, 
cestor rânduri.

Știința: Stclian, Suiogan, Locziko, Drumea, Bolea, Gheorghe 
Claudiu, Palamarin, Mureșan, Drăghiei, ’vănuș, Medragoniu, Soare, 
Andreiță, Pancu (Revnic), Martinescu.

A arbitrat corect P. Stanca (Constant.; ).
Echipa Știința mulțumește pe această cale Ligii mincrilo» 

EM I’aroșcni și EAI Dâlja pentru întreaga contribuție în vcdeiea 
disputării acestei semifinale.

In cealaltă semifinala, Steaua — Grivița 28—28. S-a calificat 
echipa Steaua datorită esavcrajului superior.

- _ ,

REZULIAȚELE 6. l’escara — Napolj l
7. Torino — Cagliari a

CONCURSULUI 8. Udinese — Brescia*) 41
9. Ccsena — Reggiana Jl

PRONOSPORT DIN 40. Cosenza — Ascoli
41. Andria — Venczia

44
1

16 MAI 1993 42. Monza — Piacenza M
43. Pisa — I.ccce

1. A', ilant,i — Fiorentinu l FOND DE CÂȘTIGURI!
2. l oggia — Sam.idoiia 1 12 1 500 185 lei.
3. Gcnoi — Inter x *) Florin Raducioiu a marcat
4. l,azi0 — Ancona 1 in min. 11 si 88 și a ratat un
5. Mi lan — Roma x penaltv in mm. 90.

Pagină real iz it;î de
Durei NEA.M i U

Fotbal, Divizia Națională
REZULTATE TEHNICE: FC Selena — 

EI- cir-,putere 3 -0; „U“ Cluj — Dinamo 
0—2; FC Petrolul — Spoitul Studențesc 
4—1; Progresul — CSM Reșița 2—0; 
Steaua — Dacia Unirea 7—1, Oțelul — 
„Poli" Timișoara 1 — 1; Univ. Craiova — 
Gloria Bistrița 3—0; 1-C Brașov — FC- 
Farul 5—1; Rapid — FC Inter 0—0.

CLASAMENT

4 Steaua 28 21 5 2 68— 17 47
2. Dinamo 28 2 1 5 2 68—17 47
3. Univei sitatea 28 13 9 6 ■12-28 15
4. Rapid 28 13 8 7 34—27 34
b. Electroput. 28 1 1 7 10 25 — 26 29
6. Gloria 28 12 4 12 35—33 2i)
7. „U“ Cluj 28 13 2 13 31—35 28
8. Sportul Stud. 28 11 6 11 31—36 28
9. FC Inter 28 9 H) 9 31—33 28

40. Oțelul 28 11 5 12 28—32 27
11. FC Brașov 28 10 6 12 30—36 26
42. FC Farul 28 10 4 i1 > 42—53 21
43. Dacia Unirea 28 8 7 13 26—10 23
14. „Poli". Timiș. 28 6 11 11 25—39 23
15. Progresul 28 7 8 13 28—42 22
16. petrolul 28 9 2 17 37—41 20
17. FC Selena 28 7 6 15 19—37 20
48. CSM Reșița 28 6 3 10 28—59 15

ETAPA VIITOARE, 23 mai: Dacia U-
rărea — Oțelul Galați; Sportul Sludcn-
țese — „U“ Cluj; „Poli" Timișoara — 
F<4 Petrolul; Dinamo — FC Selena; El<»c- 
troputere — Progresul; CSM Reșița — 
Universitatea Craiova; FG Inter Sibiu — 
Steaua, Gloria Bistrița — FC Biașov; FG 
Farul — Rapid.

Fotbal, Divizia A
REZULTATE TEHNICE; CFR Cluj — 

Olimpia Satu Mare 1—0; Unirea Alba Iu- 
lii — UTA 2—0; FC Drobeta — Metrom 
Brașov 2 — 1; Corvinul — CFR Timișoara 
1—0; Metalul Bocșa — FG Maramureș 
4—1; IC'iM Br.i.ov — Gloria Reșița 3—1; 
Armătura Zalau — 1-'C Bihor 0—0; Jiul 
IELIF Cralov i — Țiactoru) Biașov 3—0; 
Metalurgistul Cugir — Jiul Petroșani 1 — 2.

CLASAMENT
1. FC Bihor 29 1 5 6 8 10—27 36
2. UTA 29 Iii 3 10 52—31 35
3. Jiul Petr. 29 16 2 11 58—32 34
4. Gloria l{(-iț<i 29 16 2 II 36—26 3i
5. 'Ti actorul , 29 1 1 1 11 49—12 32
6. Metrom 29 12 6 1 1 28—28 30
7. TU Drobi ta 29 12 5 12 31—33 29
8. Uniri a 29 13 3 13 39 — 15 29
9. Jiul IELIF 29 13 3 13 3 7—15 29

10. FC Maramureș 28 12 3 13 50—37 27
11. Corvinul 29 11 5 13 11 — 18 27
12. CFR Cluj 29 12 3 11 ■18—56 27
13 Metalul Bucșa 29 II 5 13 3' -12 27
1 1 Armătura 29 12 2 15 38—W 26
J5. 1CIM 28 II) 5 13 33—37 25
16. Mi tahu gistnl 2'.) 11 3 H> 311—59 25
17. CFR Timiș. 29 11 2 16 30—19 21
18. Olimpia 20 10 1 15 17—52 20

ETAPA VIITOARE, T2 iaiai : V IM
Brașov — Metalul Bocșa; FC Maramureș 
— Corvinul; CFR Timișoara — Unii -a 
Albi lull.i; Metrom Brașov — CFR Chil; 
UTA — FC Drobela; Gloria Reșița — 
Tractorul Bra.șov; Jiul Petroșani — Jiul 
IELIF Craiova; FC Bihor — Metalurgis
tul Cugir; Olimpia Satu Mare — Armătura 
Zalău.

CLASAMENT
1. Cî,iz Metan 30 17 2 1 1 55—■28 36
2. Petrolul Stoina 30 17 2 1 1 50 31 36
3. Dacia 23 14 5 10 36—•32 33
4 Min. Urinarii 29 15 3 11 45— 14 33
5. Cinii ntul 29 11 1 1 1 52— 12 32
6. Șoim i j 29 15 1 13 48— 15 31
7. Ele-c. C. Arg. 29 13 5 11 46--15 31
8. Min. Mătăsuri 29 1 1 2 13 52—■39 30
9. Arsenal 29 14 2 13 51-■38 30

10. Min. Anina 29 1 1 2 13 39- 38 30
11. CS 'lurr.ov. 29 13 3 1.; ■18— 32 29
12. AS Paroșeni 29 14 1 11 43--17 29
13. Met. Sadu 30 11 5 14 15—-51 27
14. Rova Roșiori 29 11 4 11 31- 7 26
15. Min. Liipmi 29 12 2 1J 11- 1!) 26
16. Unir»-a Alex. 30 10 6 11 34--51 25
17. Met. Slatina 30 10 5 15 34—-47 25
18 CS.M (’.n ir1 ’b, 30 12 1 17 3ll— 60 ■’5
19 Eh ti ica Fi ni 30 10 3 17 211- >4 23

ETAPA VIITOAUE: Gaz 11'îet.ain —
Munorul Uri< a ni; Min nil la ipeni - F-
lecUica C. de Arpe,; Rova Roșiori 
Șoimii Sibiu ; Floctriea Ficni ■ Ar' n il 
Re,ița; P» troli’1 Stoina — Cinwnul Fiorii, 
Metalurgistul Sadu — CS Tăi ovlștu; Uni
rea Alexandrin - Minerul Mrtăsari; C.SM 
Caransebeș — AS Faroșeni; Minerul Anina 
— I’u in l’ite ti.

Fotbal Divizia B
REZULTATE TEHNICE: Electr. Curtea 

de Argeș — Gaz M< lan 2—2; Șoimii Si
biu — Minerul Lupcni 3—0; Arsenal Re- 
șiț i — .\h tal Slatina 3*—0; Cimentul Ficni 
Electrica Ficni 3—0; CS Ttirgovițle — 
Petrolul Stoina 2—0; Minerul Mătăsuri — 
Metalurgistul Sadu 1—1; AS Paroșeni — 
Unirea Alexandria l—0; Dacia Pitești — 
C.SM Caransebeș 1—0; Minerul Uricani — 
Minerul Anina 1—1.

ITALIA 31
I

REZULTATE TEHNICE; La;io — Ar> 
cona 5—0; Ldinesc — Brescia 2—2; To 
riiio —- Cagliari 0—5; Atalant.i — Fiorerv, 
tina 2—1; Genoa — Inter 1 — 1; Parma — 
Jnvcnius 2 — 1; Pescui.i — Napoli 3—0| 
Mil.m — lîoma 0—0; I-’oggia — Sampdoria 
1 —0. t

CLASAM E’WT

1. Mi lan 31 18 11 2 61—28 47
2, Intel- 31 16 11 4 55—32 13
3. Pai ira 31 la 7 9 43—32 37
4, Lazio 31 12 12 7 60—12 39
5. Juvensi us 31 l 1 8 9 52—40 36
6. Sampdoria 31 12 10 9 46—42 34
7. Cagliari 31 13 7 1 1 39—31 33
8. 'Torino 31 9 15 7 36—33 33
9. Alalanta 31 13 7 II 37—40 33

10. li mia 31 8 1 1 9 37—34 30
1 1 Napoii „1 10 10 1 1 44—14 30
12. Feggia 31 10 10 11 35—47 30
13 Gerioa 31 6 15 10 3C—51 27
14. Fior< ntina 31 7 1. 12 44—51 29
15. I. < 1 ini’-.e 31 9 8 1 t 37—45 26
16. Bri ■. ia 31 t 1 1 13 30—42 23
17 Am-ona .11 J 7 19 34—66 17
18 1 ,<.ua 31 5 5 21 39—65 13

E l APA VIITOARE, 23 mai; Roma — 
At.d.mi i; Inter — F4u a; Brescia — l«i- 
zio, C'igl.ari — Milan: Geno.a — Parma; 
Am ona — Pescara; Jnvcnius — Sampilo 
rin; Napoli — Turmo; 1- orentina — Ihll- 
n< -.e.
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AN IV ERSARI

TOATE florile primăverii și 
toată dragostea mea, pei.lru t.ne 
scumpa mea Luminița, ia anivcr-* 
sarea celor 17 am. âluiți am feli
ciți și niuue bucurii i(i «oi<.ște 
mama. (a3a9)

UN ZÂMBET, un sărut, o floa
re și un sincer „La înmfi am 1“ 
pentru Camena Luminița isireș- 
tean cu ocazia împlinirii frumoa
sei virste de 17 ani. Cu dragoste 
Na.șu. (3339)

CELE mai frumoase gânduri .p 
un sincer „La inulți ani ! pen
tru Luminița Camelia Nireștean. 
Din partea prietenei Do.na. (3 39)

PENTRU Bartolomeu Virgil, cu 
ocazia aniversarii celor 40 de 
primăveri, dorim multă sănătate, 
fericire și „La mulți ani 1 . Cu 
drag, soția lea Și copiii Dana, 
ISura'uela și Marian. (3338)

VANZARI - CUMPĂRĂRI

SCS OZARCHEV1CI NOVA 
TRANS, cu sediul in Petroșani, 
Aviatorilor, 19 B/6, vinde auto
buz RD-111, stare periectă de 
funcționare. Relații, la sediul so
cietății sau telefon 542-169. (3354)

VÂND motocicletă Minsk, 125 
cmc, nouă și piese pentru Fiat 
600 D. Telefon 543335. (3368)

VÂND Dacia 1300, an fabrica
ție 1981. Telefon 542536, Petro
șani, lângă AUR (Panfi). (3366)

VÂND garsonieră zonă centra
la, Petroșani, cumpăr apartament 
Petroșani. Telefon 513192. (3139)

VÂND televizor color, Fun.ii. 
Informații, telefon 541658. (3363)

VÂND Trabant. stare bună, te
lefon 542785, 541141, după ora 16. 
(3342)

VÂND casă in Craiova. Infor
mații, telefon 543675, intre orele 
8—12; 18—22. (3345)

VÂND sau schimb apartament 
3 camere proprietate, zonă cen
trală, cu casă. ev. ntual diferen
ță. Telefon 545148, după ora 16. 
(3318)

VÂND autoturism Fi.at Ritmo 
Diesel, fabricație 1986, preț 3000 
mărci și televizoare color intre 
85 000—140 000 Ici. Telefon 515148, 
după ora 16. (3348)

VÂND stupi cu albine, str. 1 
Decembrie, bloc 99/26. Relații, 
după ora 16. (3317)

VÂND urgent garsonieră con
fort I, Petroșani Nord. Telefon 
545201. (3197)

VÂND sau schimb casă cu a- 
partament, zonă centrala, exclus 
parter. Petroșani, Maleia, nr. 15, 
orele 16—18. (3208)

VÂND casă, Petroșani. Vilelor, 
4. Telefon 545562. (3204)

DE VANZARE xerox — Secre
tar/ IT, preț convenabil. Telefoa
ne : 545905, 512018. (3212)

CUMPĂR Dacia 1300 veche, 
sau avariată. Telefon 512178, du
pă ora 15. (3224)

VÂND video player Elektn șl 
piese Fiat Ritmo, inclusiv motor 
cutie. Petroșani, 1 Decembrie 99/ 
3, intre orciâ 17—20. (3350)

VÂND televizor alb-negrti nem
ți sc, televizor color Philips, vi
deo. Panasonic și Mercccles Die
sel, înmatriculat. Petroșani, lm- 
p,.i itul Traian, 21. (3353)

/
VÂND apartament 2 camere, 

Petroșani, Independenței, 18/19. 
(3351)

VÂND apartament 2 camere, 
Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, 
bloc 96/IIL35 (zona Dincâ). In
formații după ora 16. (3355)

VÂND instalație satelit com
pletă, preț convenabil (inclusiv 
montare), telefon 545125. (3358)

VÂND ARO 213. Telefon 570486. 
(3359)

VÂND cutie viteze Dacia 1310. 
Telefon 512940, după ora 16. 
(3361)

VÂND urgent Lada 1200. Pe
troșani, Independenței, 41/14, te
lefon 545319. (3360)

DIVERSE

RAC.CL URICANf scoate 
la licitație pentru închiriere 
următoarele spații: B-dul
Muncii, bloc 29 spațiu fostă 
florărie, bloc 29, spațiu fost 
sifonărie. Licitația va avea 
loc în data de 23 mai 1993, o- 
ra 8, la sediul unității, din 
str. Sterminos. bloc 22. Relații 
suplimentare la telefon 162, 
Uricani. (3336)

OFERTE SERVICIU

| SC CONTRASIMEX Uri-
l câni angajează ospătari-ospă- i 
l tare, vânzători (bar, terasă, J 
.’ boutique, consignația). Tele- | 
* fon 120 — acasă, 283 — bar. L 
| (3337) {

ANGAJEZ temporar sau per
manent remizieri pentru vânzări 
de produse textile în târguri, pie
țe și oboare. Relații : telefon 
543074. (3222)

SOCIETATE comercială anga
jează vânzător ambulant. Tele
fon 543407, după ora 14. (3362)

CAUT șofer categoria B, C, D. 
Informații: telefon 543675, între 
orele 8—12; 18—22. (3445)

CERERI SERVICIU

DACTILOGRAFIEZ rapid și 
avantajos proiecte UTP, Vali 
camera 235, căminul studențesc 
1. (3225)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere 

Petroșani, Independenței, 25/52, 
cu apartament 3 camere, deco
mandate, aceeași zonă. (3352)

SCHIMB apartament 2 camere 
proprietate, parter, Aeroport, la 
stradă, Cu similar, etaj I—II, a- 
cccași zonă. Telefon 515158, după 
ora 18. (3364)

PIERDERI

Pl-ERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Filip Dumitru, e- 
liberată de EM Vulcan. O declar 
nulă. (3340)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Anghel Neculai, 
eliberată de EM Valea de Brazi. 
O declar nulă. (3343)

DECES

SOȚIA și copiii mulțumim colectivului EM Livezenl, sectoru
lui II, EM Livezcni, pentru ajutorul acordat, precum și tuturor 
celor care nc-au fost alături in durerea pricinuită de decesul 
scumpului nostru soț și (ată

BIRTOK IGNAȚIE
(3365)

COLEGII din SC UMIROM SA Petroșani sunt alături dc 
Ncagoe Marin ta marea suferință pricinuită dc decesul mamei 
soacre

MOISA IOANA

și transmit sincere condoleanțe familiei.
Odilincască-sc in pace ! (3311)

_______ __ ____________________________________________________________________ i

COMEMORĂRI

CUMNAȚH Gheorghe și Lctiția, nepoții Lorpdana, Emil și 
Georgiana, amintesc cu aceeași durere că se împlinesc 6 luni de 
la dispariția celui care a fost

ROTARU ION

Veșnică aducere aminte ! (3331)

TRIST și pios omagiu la 'împlinirea a 2 ani de la moartea 
scumpului nostru tu'.ic

ȘRAGA TIBERIU (36 ani)

Ai plecat d< lângă noi
Tu floare minunată,
Sa te odihnească Dumnezeu,
Ca noi ic plângem viața toată.
Cu nemărginită durere ai tăi copii cate nu te vor uita, Tiberiu 

și Mirabela. (3316)

SOȚIA Dorina amintesc că au trecui 2 ani dc Jale, lacrimi 
și durere sufletească de când m-a părăsit pentru totdeauna bunul 
me u soț

țRAGA TIBERIU

Nu b voi uita niciodată. Lacrimi și flori iți voi dărui cât tră
iesc. (3346)

S-AU SCURS doi ani de când moartea crudă l-a răpit pe 
prietenul nostru

ȘRAGA TIBERIU

Lacrimi și flori pe tristul mormânt. Nu-1 vom uita niciodată. 
Familia Cucu. (3346)

DE NIMIC anunțat, de nimeni bănuit, așa a fost sfârșitul lui

STERICA IONESCU

din Vulcan la 18 mai 1992.
Iar dacă vreo satană destinul i-a răpus
Răsplata-și va primi-o căci mare-i Cel de Sus
Pe toți el ne veghează, la toți grijă ne poartă
Și dă la fiecare dup-al lui gând, după a sa faptă
Așa ne a credința, căci nu avem ce face
Iar tu iubite soț și tată, dormi în eternă pace.
Silvia Sergiu și Alin. (3356)

NEFIREASCA și incredibilă dispariția* lui

STERICA IONESCU

acum un an, după o existență ce nu prevedea durerea ce ne co
pleșește și care va dăinui etern.

Dumnezeu să-l ierte. Familia îndurerată. (3357)

S-AU SCURS 4 ani de când ne-a părăsit fulgerător, cea care 
a fost o soție ideală și o mamă iubitoare

MORARU WANDA MAGDALENA

Te vom plânge mereu.
Soțul Titi și copiii Roii și Pușa. (3367)

R.A. G. C. L. Lupeni
ANUNȚA

scoaterea ia

LICITAȚIE

publică pentru vânzare, un număr tic 10 apartamente si
tuate în blocul 21, str. Bărbăteni, oraș Lupeni.

Licitația va avea loc în data de 14 iunie 1993, ora 
13, la sediul RAGCL Lupeni, str. Bărbăteni, nr. 163.

Taxa de participare este de 3000 lei, iar garanția este 
de 10 la sută din prețul de pornire al licitației care se 
vor depune la casieria unității până la data de 13 iunie 
1993, ora 14.

Relații, la telefon 560912, compartiment tehnic.

LXPI.OAi ARE A 
de GOSPODĂRIRE 
a APELOR GOKJI 

cu sediul în Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76,

ORGANIZEAZ/L

în ziua dc 20 mai 1993, ora 10,

CONCURS TESTARE

pentru ocuparea următoarelor posturi ;
— inginer hidrotjmician — 1 post (șef sistem hidro

tehnic Valea de Pești — Petroșani);
— electrician forță — 2 posturi (sistem hidrotehnic 

Valea dc Pești — Petroșani).

Informații suplimentare la telefon 0929z18738.

ECHIPA DE SERVICIU:
Cotidianul do opinii și informații „ZORI NOI“ apare sub egida 

SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 
Inrc^istr.iiă la Registrul Comerțului sub

nr. J 20/621/1991.
Cont virament: 307060201 — BCR Pe

troșani.
Director: MIRCflA BUJORESCff 
Director executiv: »ng. Alexandru 

BOGDAN

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolao Bâlcescu nr. 2. 
Telcloano: 541GG2 (director.redactor șef); 
545972 (director exccutiv.administrativ 
difuzare), 5124G4 (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani. str. 
Nicolae Bălccscu nr, 2, Telefon 5113G5.

Materialele nccomandato Și 
nepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală șl juridică 
Asupra corectitudinii dalelor cu

prinse tn articole aparțin, tu 
exclusivitate, autorilor.

Rcspon* abi) de număr 
Vali LOCOTA

Corectura

Emilia AC11IRE1
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