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Duminică se repetă 
alegerile. Cine va sta 

în fotoliu ?
în toată sdptăn’.âna trecută, deci 

care a urmat neizbutitelor ale
geri din 4 iulie a.c.. a fost o foar
te curioasă liniște din parcea ce
lor 7 candidați pentru fotoliul 
de primar 5n Petroșani. De f îpt 
toți au adoptat o altă tactică și o 
altă strategie, adecvate momen
tului de a trezi interesul electora
tului, copleșit dc căldură și multa 
îngrijorare.

Duminică se va desfășura un 
nou scrutin. De câteva zile se 
vorbește câ ar fi candidați care 
ar fi abandonat cursa. Ceea ce, 
până luni la prânz, era fals, fi
ind uu zvon, lansat cu scopuri 
psihologico-electorale. Se fac i- 
poteze, se fac calcule care si de
pășească starea de soc.

în orice caz vor fi următoarele 
alternative, furnizate mie d? dl. 
procuror Nicolae Stanciu, vice
președintele Comisiei electorale 
din circumscripția Petroșani, nr. 3.

„In. al doilea tur de scrutin po
trivit art. 67 din Legea nr. 71/1991 
pentru a fi declarat primar unul 
din cei 7 candidați d trebui? să 
întrunească votul a cel puțin 
jumătate plus un(1 din numărul 
participanților la 'ol. In si -iiția I 
în care niciunul r.u va izbi'i să 
fie la nivelul regulii de mai sus 
sc organizează al treilea fur de 
scrutin. La care vor participa 
doar primii doi, ce au obținut cele 
nia, multe voturi. Nu se mai pu
ne problema numărului do ale
gatori. Va fi declarat prirnir a- 
]e acel candidat car - va avea 
c< le mai multe voturi. Chiar cu 
un singur vot ma- mull“.

Pentru a simplifica lu-rurile 
din motive de claritate, să spe
răm un număr, d .- pildă 10 CuO. 
în situația in care duminici, cri 
în al treilea tur d- scrutin •• v- r 
prezenta la uirie doar 10 5)0 de- 
alegători, va fi dec! arat pr mar 
candidatul c. \ . înti-uru 5 Dl din 
voi ui

Nu .tiu vor spui;', ■>._ vreo 

Drumul de tranzit

38 000 de cetățeni din Petroșani 
care vor avea un primar ales doar 
de un fragment electoral. Dar 
chiar și primarul va avea un sen
timent de insatisfacție știind că 
nu este ales in chip democrație și 
în cunoștință de cauză de o par
te consistentă din populație. Ceea 
ce nu-1 va împiedica să vadă de 
treburile, cam multe, ale obștii.

Se știe că odată prins în horă, 
trebuie să joci. în sârba ele.'tora- 
lâ. costisitoare, desigur, că doar 
totul se plătește pe lumea asta, 
sunt prinși nu doar cei 7 candi
dați ci tot electoratul din Petro
șani. Dacă înțelege scriot'tatca 
evenimentului.

Tiberiu SPĂTARI
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In sfârșit,

Buriacicr li s-a ftcut treptate!
B Doua prevederi legale aberante au fost abrogate.

După o perioadă destul de lungă 
de negocieri și tergiversări, Parla
mentul și respectiv Gjvernul 
României uu adoptat și p'J» în 
aplicare modificările intervenit® 
in cadrul Legii nr. 32/1991, lege 
privind impozitul pe salarii, re
publicat în temeiul art. II din le
gea nr. 35 din 15 iunie a.e.

Astfel că, in urma apluârli 
noilor prevederi legale pers linele 
având vârsta de peste 25 de ani, 
fără copii, vor pluti același impo
zit ca și celelalte categorii dr 
muncitori. Deci cei 20 la sută re
ținuți pana acum ca impozit su
plimentar p.ntru „huilucie' vor 
i imâne, în pând cu mita dc 1 
inii- . m buzunarul celor în cauza.

E.M, Dâlja

Sindicaliștii fac* 

grevă pentru a-și 
schimba liderii

Luni dimineață, schimbul întâi 
de la EM Dâlja a refuzat si întie 
în mină. Motivul ? Contestare 1 li
derilor de sindicat, domnii Tra'an 
Savu și Vasile Niță. Așadar, un 
conflict de natură pur sindicală.

Foștilor lideri le-a fost reproșa' 
faptul că n-au informat sindi
caliștii în legătură cu „ceea ce se 
întâmplă la Iăgâ și Confederație1". 
Domnul Petru Braiț, vicepreșe
dintele Ligii Sindicatelor Minie
re „Valea Jiului" s-a deplasat 
la prima oră la această expl lătare 
și a reușit să aplaneze conflictul, 
activitatea de producție rehiân- 
du-se la EM Dâl

1 • 'z.i, impievizibd, d< la o zi la alt i, unica
motiv.il n.di’ ,d alt.i (5- al rapriioaa taxa p<- valoarea adăugită. 
' i ' .u • a epii.s spaima romanului D ică in inul trecut, pe acest 
timp, uu s r .a kilometru de drum beton it costa 27 milioane, li
corn 'ij.se n.ui yn. cupr .zic . at, d< ouri lotul s-a tluoiat cinat 
'ipmt. In -.<■ condiții dificile drumul de tranzit înainte iza me- 

ti u <, i n i‘. tr ■-*, dr > ir • , a; a cum n m > t d r i »e?i șt- i ul sa ut iei u 1 u,
din t’i'tr.., a al Dtre-.ț -i pid'țene dj ditimuri și poduri, orice oraș 
n. dorn din |au și-a sistematiza: rețelele de eueiilație astfel iaca', 

liia. ae s. f, ■ dirijate pe lunga lo: iiiia.de urban-.-
Dcocamu.ita șaritu-rul dispune, j>< nlru acest an, de 70 milioane 

ș in a 21 mitio.ine (dai ii Jinai p-nli u o stradă din capătul cai ne
tului Aeroport), pentrp continuare i hc .arilor la drumul de tran
zit. In acest an este programată betonarva celor patru benzi pc 
tronsonul int<-rscc țic — pod.

„Totodată, ne mai spunea șeful șanț.ei ului, facerii lucrări cit 
pregătire, îri mod deosebit de balastare, cilindrare, bordurate. 
Sunt< ni inr urcați de casei»' aflate pe strad i lenâchița Văcarescu și 
care trebuie demolate dc RAGCL Petroșani In Itmcție tle ele vom 
reuși, spre sfârșitul anului, si cream condițij pentru dirijarea 
tian.sportului auto greu pc drumul dc tranzit, făiă s,j mai intre 
prin oraș. Până la primăvară se v;1 tasa («Tenul pentru a continua 
betonarile".

Sunt ultimele noutăți privitoare la lucrările actuale și de 
perspectivă apropiată la drumul de tranzit, așa cum i se spune in 
mod curent acestui adevărat bulevard. (T.S.)

Vali LOCO!A
Tiberiu VIN'f.AN

(Continuare in pag. a 3-a)

De asemenea s-a renunț it la 
majorarea cu 100 la sută a impo
zitului realizat pentru rn iaca 
prestată suplimentai, in afara 
profesiei fie bază și în para,el cu 
aceasta. La acest capitol însă, ve
niturile sub formă de salarii și alte 
drepturi salariate primite pen
tru munca depusă în afara pro
fesiei de bază și a unității rf< ți- 
năloare a cărții de muncă. ><• im- 
pozi’eazâ separat pe ficcai\ loc 
dc muncă. In parte cu cotele pro
centuale aferente venitului reali
zat, la care se adaugă însă uii 
impozit suplimentar dc 30 la sută.

Iată deci că, după lupte secu
lare, burlacii și poli.salariații -au 
recâștigat drepturile. Se pune in ,ă 
întrebarea: Va fi oare a -castă 
măsură dir.ct proporționala qu 
creșterea eficienței muncii și 
scăderea ral'-i natalității? Vom 
vede i

1 ibcrili VIN ț AN

Opinii liber convertibile

Supercaliîragilis
După câteva luni bune petre

cute în Washington D.C. și îm
prejurimi, inclusiv Disney'and, 
revine în orașul de pe Jii, perso
najul simpatic al cărui nume a 
fost frecvent și amical rimat cu 
cuvântul „urna". Oricum i-am 
fi remarcat prezența și i-am fi 
urat un „bun venit" celui ea»e 
pare desprins dintr-un serial Ew 
ing. Aerul degajat, bronzul de 
Florida, silueta, aroma de made 
in USA, totul te (ace să crezi că 
ai în față un posibil interpret al 
lui Jock Ewing. Omul are alura, 
ce să mai vorbim, a unui verita
bil candidat la președinție. Nu 
se știe ce calcule și-a făcut căra 
a renunțat să candideze lq pri- 
mariat. dar cert este faptul că 
întâmplător sau nu a aterizat la 
noi inaintea celui de-al doilea tur 
de scrutin, cu o poveste aiuritoa
re pe care o răspândește cu neo- 
bose.il;, caracteristică. Ascuilân- 
dti-1 pe acest povestitor fermecă
tor te poți și relaxa și nrrnuna

După cc a fost eroul principal al linei acțiuni

Ln lânar stârnește 
adm nația unui pensionar

HI IJiiitiețcluI — cum ii spune bătrânul — este un șofer 
a îl tăia

Ne-a scris domnul Jlie Marinescu. Dumnealui jsn. p. 
și locuiește in Petroșani Ceea cc l-a îndemnat să pună mâna 
stilou șt sa se adreseze publicației noastre este o constatai e. 
„lata ca avem și tineri extraordinari, nu numai pungași și 
cum sunt cea mai mare major,tate, maj ales după revoluție", 
amendamentul ca nu prea suntem de acord că majoritatea 
lor ar intra in categoriile menționate de dânsul — să nu 
câ presa de culoare fesenie ii prezenta, acum trei ani, pc 
din Piața Universității ca fiind hoți, prostituați .-..a m d . 
cazul care a stârnit admirația d-ltij pensionar Marinescu

Acesta s-a petrecut in 25 iunie a.c. Pe stiada ce duce 
stadionul Jiul din Petroșani gonea nebunești o Dacic albă 
câteva clipe, sub privirile stupefiate ale martorilor oculari (printre 
care și corespondentul nostru), aceasta lovește violent o Dacic 
roșie. Cel de la volanul autoliirrsmuluj alb nu oprește, ci gonește 
mai departe La puțin timp, de locul accidentului s-a apropiat o 
Dacie galbenă cu nr dc ininali icularc 2 fID 5653. Cel caro (, con
ducea, un tânăr brunetei, a oprit, a întrebat ce s-a întâmplat, data 
e cineva rănit. După care a luat-o pe urmele .autoturismului de 
culoare albă. L-a ajuns și pi intr-o șmecherie numai dc el știută, 
reușește să-i scoată cheile din contact. Duși la poliție împreună cu 
proprietai tll mașinii avariate, s-a constatat câ ociipanlii Daciei 
.albe — trei la număr — erau băuți.

spre 
I )upu

„Am așternut |x- hârtie aceste rânduri pentru c.i să nu fie 
trecute cu ved' ica cele întâmplate. Tânărul brunețcl merita lot 
respectul". — noi azâ dl. Marinescu. Tr a bă Ia ci lb li- .Și la 
urmă semnatul. (Gli. OLTEANl’

Voj povesti la rândul meu, pe 
scurt, cu un mic comentariu

Fiica dânsului angajată La Ban
ca Mondială ar fi fost promovată 
directoare adjunctă la o sc.'țit.ne, 
incluzând printre alte țări ,1 Ro
mânia. Asta s-ar fi întâmpl u du
pă spusele dânsului pe la începu
tul lui iunie i.e. Mă veți întreba, 
ce importanță are ? Pai, ar mai 
multe, dar cea trâmbițată de 
domnul nostru este urină’.tarea, 
din această poziție dânsa a rî 'ter
minat alegerea Petrosaniulu in 
grupa celor pairii orașe din țară 
care urmează să fie creditate pen
tru proiecte în domeniul admi
nistrației publice. Simplu ca „bu
nă ziua". Cu această bambă. 
domnul vrea să câștige simot-i-e 
popularitate, recunoștință sj de 
ce nu. capital politic pentru pic
antul electoral nl vreunui <mpa-

V iceprimar, 
(lubrici CRISTESCD

(Continuare in pag. a 3-a)

pension.ic 
j pe 
cităm; 

noți 
Cu 

tincri- 
tii tam 
tinerii 
redăm

Joi, i.i is-ii-iș-mi a avut mc o 
an. li a activității comisiei mu 
mc ip il_ d arbitri, după dou i 

.nd.duri de proporții, in pre- 
zenț î 1 i oi ilor d ■ L.'cizie lin ju 
deț Ș d'iiț,, a purtat amprenta 
suspiciumlor, .a d. nigr.ii iloi. a in
vectivelor, a acuzărilor, i.a .âncl 
tuturor clor prezinți un gust 
amai, minând ca in funcție dc 
anumite decizii si nea lucrurilor 
să ia sau nu o altă întorsătură. 
Cel incriminat a fost dl Mariș 
.Ștefan, fost până atunci, f.irâ de
cizie, numit în funcția de preșe
dinte al colegiului municipal dy 
arbitri.

Iată pozițiile câtorva din cei 
înscriși la cuvânt:

VASILE TRIFOI: .,AU fos( me
ciuri dale peste clip, nu alt foșt

Doamne, PĂCATELE!
.-.anei ion .1 unole ali.it.-ri alo lui 
Poli.- Popa (arbitru), s-.m purtat 
d s -uțu pe i,. r- ni.'.i unor jocuri 
pentru care ■, ,iu luat bani. Nu 
.s a lă.-ut prcgatir.'.a tcof-lică și 
fizica, propunerile n-au fost luate 
în seamă. S-au lacul grupuri In 
eadml colegiului. Dl. Mariș a tăcu', 
abuzurj in delegarea arbitr.ior, 
cazul meciului CFR Petroșani — 
Tractorul Băraști. S-au omologai 
câteva rezultate dubioase, așa a 
promovat Jiul l’ctrila. De la Deva 
se trag sforile campionatului. Dl. 
Mariș și-a însușit niște sume dj 
bani dc la arbitrii Trifoi, I’ășcuță 
Moțam, Gheorghc Emilian, Ciolca 
Alin, Stxin, Cuștii. Sunt casete și 
probe caro vor merge până la 
prefectul județului și la alte ziare, 
centrale".

EMIIJAN GHEOIÎGI-IE: „Eu am 
dat 5(10 lei d lui Trifoi, nu știu 
pentru cine. Suntem toți vinjvațt 
pcnti'n cele întâmplat'. Asum 
muncă obșteasca, ex sij intr-ade- 
v ar mai mult ' grupuri. Sj plecăm 
dc la zero, să șt-rgem tot și să 
respectam icgi'.l.iț ia".

POPA PETRE: „Nu știu cum so 
poate face acuzare tmp'diivH d lui 
Mariș? S-a umblat cu declarații 
sa-1 dăm Jos. Au venit și la mine 
la serviri câțiva colegi, nu sunt 
dc acord".

Dorel NI1AMȚU

(Continuare în pag. a 2-a)

motiv.il
iiiia.de
bose.il
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în alegerile pentru funcția de primar 
FUHtt-un partiJ tânăr vă propune un 

primar tânăr: dl. ing. GH.OSGHE BERCA
• Întreaga sa campanie electo

rală cuprinde problemele de zi 
cu zi ale cetățenilor municipiu
lui Petroșani ;

• Cnnlid ' . ' i ■ .r-
că prin corectitudine, obiectivita
te, sinceritate ți mare putere de 
muncă;

• Nu tace declarații pompoase, 
vulnerabile și fură acoperire;

■ Se apleacă la doleanțele oa
menilor, căutând soluțiile cele 
mai practice i

• Este exigent, ferm, dinamic, 
>1 realist |

• Corelează obiectivele sale 
electorale cu fapte palpabile;

■ Popularitatea de care se bu
cură In rândul colegilor de mun
că este un atu ți o garanție pen
tru electorat |

• ! • • • ba

— Oare mai găsesc ciolanul cari l-am aruncai |>c vremea lui 
Ceaușcscu._? Desen <le Robert III MtL

SE M \I și distih: vza 
TINERII

Seara de duminică, 11 iulie a 
fost deosebit de frumoasa pentru 
tinerii din Cimpa. La Căminul 
•ultural, prin strădaniile domnu
lui Petre Popescu, patronul SC 
Voievodul SRL s-a organizat o 
seară de muzică și dans pen’ru 
tineri. Atmosferă deosebit de 
plăcută, antren, program de mu
zică și dans. Nu puteau lipsi glu
mele și o prezentare plina de ver
vă. Invitatul serii a fost domnul 
Corvln Alexe. actor ]a Teatrul 
dramatic „I.D. Sâ~bu" din Petro
șani. Deși căldură mure, tentații 
multe, tinerii au ales muzica și 
dansul. Poate ca acest exemplu 
va fi și urmat de celelalte a-eză- 
mlnte de cultură, mai cu preten
ții din Valea Jiului. Nu de alta 
dar vara asta pare deosebit de 
săracă in fapte de cultură. Spe
răm ca directorii de cluburi să ne 
contrazică, prin fapte. (Al. H.)
jzzzzzzzzzzzzzzz/zzzz/zzz/z//zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzz/z//w/zzzzzzz/z,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzz//zzzzzzzzzzzzz/rzzzz/zzz/zzzzzzz/zzz/zzzzzzzzz/zzzzwzzzzzzzzzzz
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TONEL CARSTEA: „Aici a fost 
Circ, o adunare de stradă, sunt 
colegi care nu respectă statutul, 
este multă Indisciplină, sunt cer
turi, s-a luat mită, trebuie ținut 
cort de lucrurile spuse. Mulți ar
bitri nu au valoare. Nu s-a făcut 
firegătirea fizică și teoretică, este 
Ipsfl de respect față de reguln- 

1”'"' nu se Întocmesc proci-.se- 
verbale. Propun ea dl. Mariș să 
nu mal fie președinte".
NIGU LIXANDRU, divizionar V 

,Mă surprinde vehem nț’ unor 
colegi, deși mulți dintre ei n-au 
valoare. Foarte mulți sunt supa
răți pentru delegări, fiecare crede 
că merită să arbitri zc ce vrea. 
Arbitrii buni nu au fost d^huați. 
la echipe bune. Nu au valoare 
timană. Sunt mulți negatlviști, 
câțiva sunt Jenanțf. Problema ba
nilor? Dacă el o susțin să o d?- 
vedească cu probe. Nu mi entu
ziasmează noua funcție, intr un 
Meemenea colectiv".

GUȘAT GRIST7AN: „Dl. Mariș 
■ greș’ț față de mine. Dacă ră- 
■>An« la comisie, noi vom rămâne 
«a opoziție, vom alunge șl Ia pre 
Iert. M-a desconsiderat ca cen- 
Iral. Glrcul a început cu un tele. 
flvn dat la jud<,|L De la mine 
primit bani. Registrul cu proces*- 
varbalo ii fie la colegiu*.

zează pe dialogul, legătura și o- 
pinia electoratului în care crede;

• Toate aceste calități au fost 
demonstrate și cu ocazia întâlni
rilor d-lui Berea Gheorghe cu 
electoratul, atât in ziua de 1 iulie 
cât și In ziua de 7 iulie, ambele 
având loc la Casa de cultul 5 Pe
troșani.

• Votați la 18 iulie, can Uda
tul PUNR, în funcția de primar 
al municipiului Petroșani, dl. 
Gheorghe Berea.

• I’UNR-ul face și cu acest pri
lej apel la electoratul municipiu
lui Petroșan; pentru a se prezen
ta în număr cât mai mare la ur
ne,

• Partidul nostru este In mă- 
sură prin candidatul său să facă

din Valea Jiului o mica .Americă".

O variantă ce trebuie luată în ca’cul
De trei ani jumate și mai bine, în România, 

guvernarea a fost apanajul forțelor politice dc 
ccntru-slâm i. Aceasta ca urmare a dorinței ma
selor dc alegatori care s-au pronunțat cu clarita
te in aci st s<ns. Ce a însemnat perioada aminti
ta pentru națiune ? .ba facem o scurtă trecere 
in revistă. Pe de o parte, adoptarea unej noi 
Constituții, înfăptuirea unor pași (obligatorii) pe 
calea reformei economice, crearea unor institu
ții necesare unei vieți democratice, obținerea in- 
trarii, cu drepturi depline, în C.SCE și... cam 
atât. I ista cu -partea cealaltă" este mult mai 
lungă. In d.eptul „bilelor nrzrc" au ruinas... 
„pe tele albe" din desfășurarea Revoluției, eveni
mentele de la Tg. Mureș, mineriadele, cu tot ce 
au însemnat ele In pian intern, dar și extern, o 
serii- de legi extrem dc importante i-espir.se sau 
amânate. La acestea s-au adăugat altele dc dată 
mai recentă: scandalurile cu dcșcurilo toxice, 
cu importurile de grâu, de zahăr infestai, ..cazul 
g-ral Florii a" vizând corupția la vârf, aftcerca 
„Pi-tromin". S âderc.i nivelului de ti ai și crește
rea ratei șomajului, di și politica de implemen

tare a economici dc piață ține cont, în primul 
rând, de factorul social — cel puțin în progra
mul și declarațiile partidului de guvernământ. 
Mai ales că acesta se numește acum Partidul 
Democrației Sociale. Și ar mal fi încă multe, 
mai mari sau mai mărunte. Recent, partidele din 
opoziție grupate în C.D.R. și-au anunțat disponi
bilitatea de a participa la guvernare. In anumite 
condiții. Mal exact, in situația în care vor avea 
acces la acele portofolii prin care să-și poată 
pune în aplicare propriul program economic. A- 
ecasta nu este o noutate. Convenția a mai primit 
propuneri de a participa la guverne de uniune 
națională. Pe care le-a refuzat, tocmai fiindcă 
nu i s-a oferit respectiva posibilitate. Dacă se 
va putea trece peste orgolii, este posibil ca a_ 
ccastă oportunitate să devină practică. Teoretic, 

c 1 puțin — pentru că nimeni nu poate băga mâna 
în foc — șansele de redresare economică, socială 
și morală ar crește. Este o varianta ce trebuie 
Ju. ta in calcul.

Gheorghe OLTEANU, 
l’aul MCI I.ESCU

ION DIACONESCU: „Au fosf 
unele abah-ri pe care le știați 
d-le președinte și nu vii voi lăsa 
nici in mormânt până nu-mi spu
neți de ce n-am arbitrat la cen
tru. Am făcut greva foamei, am 
ir iimentc împotriva d-luj Mariș, 

o.l.itu ic voi spune. Am avut pro. 
bionic cu fișa medicala, ați to-

larlă-le Doanne, PĂCATELE!
lcrat nereguli, arbitri care au fost 
buni n-au arbitrat, au venit cei 
mari din divizie. La șc-'lmțA a 
fost slaba prezență. Am discutat 
intre patru o, hi cu dumneavoastră 
(cu di. M ii iș), când îmi dați răs
punsul? La IIP v-.un făcut 80 la 
sută din munca dumneavoastră. 
Aveți curajul să aduceți afirma
ția ca sunt nonvaloare? Eram 
prieteni cândva! Este indirect lu
crul acesta, .sunt mulți copil d® 
țâță, crescuți In brațe, fac o pa
rabolă, cred cu mă înțelegeți. 
Lucrurile se bat cap în cap. Noi, 
opoziția, vom cere ordine".

Dl. SORIN MURARIU: „Toi 
circul a început ck lâ o etapă 
Constructorul — Mctaloplastlca. 
Cineva a sunat la Deva ti schimbe

Cât mai costă un telefon
Mai mulți cititori nc-au între

bat care mai este situația instală
rii posturilor telefonice. De la O- 
liciul ROMTELECOM din Petro
șani ; -1’ a^at pentru moment 
este exclusă instalarea dc noi pos
turi telefonice din lipsă de nu
mere. In actualul spațiu centrala 
nu se mai poate extinde. Este su
prasaturată. Cât privește instala
ta de posturi telefonice cu cir

wzz//yzzzzw///////////zz//////zzz//////z/z/z//z/z//zz/zzzz//z///zz/zzz/z/zzzzz/z/zzzzz

Frizerii 
nu mai tund, 

„rad“!
La peste 700 de lei se ridică 

un tuns efectuat la frizeria din 
centrul Petroșaniului. Cu alte 
mici servicii de ajustare a coafu
rii, prețul depășește mia dc lei. 
Daca aveți numai 500 dc Ici în 
buzunar pentru tuns, nu intrați 
în frizerie. RisCați să lăsați că
mașa, amanet. Gât despre cele
brul bacșiș dat frizerului, lă- 
sați-vă păgubaș. La frizerie la 
noi. nu se primesc bacșișuri, nu 
se tunde, ci se „rade". (Al. II.)

• IN VULCAN SE SAPA... In stația de autobuz „Unic* din 
Vulcan se sapă. La început a fost un excavator, apoi niște munci
tori cu sapa. Deocamdată au dat dc apă. După toate calculelo și 
probabilitățile, acolo se va ridica o construcție care să protejeze 
calatorii care a*tcaptă autobuzele. Așteptam și noi să vedem dacă 
iese ceva. In afară dc apă. (l’.N.)

brig.ida că nu e bună. l’uscnța și 
Murarin să tic schimbați. Nu au 
valoare."

Dl. VALENTIN BURTEA: „Vina 
d-lui Mariș este că nu a Li d u- 
nelc măsuri când trebuia. Au ve
nit colegii Ia ședința în stare de 
„veselie". Nu țoale acuzele Mint 
întemeiate".

I. I’ASCUTA: „Două persoane 
sunt vinovate aici: dl. Mariș și 
l’elre Popa. Ultimul are cea mai 
marc vină, vorbește urât cu co
legii, se du mare. Nu pleca cu 
brigada la meci, nu venea cti bri
gada de la meci. Su fie avertizat 
cu un ultim avertisment. Nu aro 
valoare. Nu este disciplinat. Bâr
fește colegii și noi avem o părere 
proastă despre el. Uncie echipe 
ii acuza... I-am dat bani d Iul 
Mariș. Suntem pentru Lix.tndru".

Dl. FLORIN WOLF; „Am fost 
considerat ca prost, de dl. Mariș. 
dar acum am șl eu dreptul să 
vorbesc. Popa și Civica au trecu» 
cu o mașină pe lângă miye fi nu 
m nu luat la meci. Eram In aceeași 
bt igadu. Am venit cu autobuzul 

cuit internațional, aici cifrele 
sunt astronomice. Un abonament 
costa înainte de scumpire, 500 000 
lei lunar. In afara impulsurilor. 
Acum, după noua liberalizare... 
Cui ii mai dă mâna I Și telefoa
nele interurbane automate și-au 
schimbat prețul. Acum se folo
sesc numai fise de 50 și 100 lei. 
Pentru loco, fise de 20 lei. Trai, 
dom'Ie ! Comunicații de primă 
„mărime". (Al. II.)

„Mi-ani luat 
containieră 

nouă..."
Mare bucurie pentru directorul 

RAGC’L Lupcni l Recent, după 
„lupte seculare", Regia a reușit 
să cumpere o mașină de transpor
tat containere nou-nouță. Care 
a costal un „fleac" de vreo 12 mi
lioane. Astfel, parcul de contai- 
niere s-a mărit, atingând fantas
tica cifră de trei bucăți. Dicpt 
pentru care I.upeniul va fi un 
oraș foarte curat. Poate chiar cel 
maj curat din Vale 7 (P.N.) 

cu Cerlejul, nu fugit de mine. 
Delegările se făceau pe pile".

Dl. MARIȘ: „Mi-am dat demisia 
din președinte al arbitrilor. După 
J() zile vă dau răspuns dacă mai 
stau și in comisia dc fotbal. Sunt 
vinovat. Nu am luat măsuri îm
potriva indisciplinei. Admit. Mi-a 
dat unul 1000 lei. Nu le-am cerut 
nimănui bani".

In final au luat cuvântul dl. 
Ștcfâuiță, dl. Nemeș .și dl. Mircca 
.Sirbii, membri al departamentului 
sportului hunedorenn, președinți 
ai comisiilor Județene de fotbal și 
dc arbitraj.

„Așa ceva nu am auzit si ntt 
am văzut în viața noastră". Nu 
se cunoaște regulamentul, s-nu fă
cut afirmații calomnioase, este lip
să dc respect a unora față de 
ceilalți. Câți dintre dumneavoas
tră n-au ttreșit? Aspectul cu banii 
șl luarea dc mită îmbracă și cea
laltă față, darea de mită. Atenție!

Cui nu-i place disciplina va 
ticbui să se retragă. Mulți dintre 

dumneavoastră au aparul pe scena 
fotbalului intr-un moment întâm
plător și de criză morală. Nu su
pralicitați. Iartă-le, Doamne, pă
catele!

(Am concluzionat cuvântul ce
lor mai de rus in acest mod Ji 
din lipsii de spațiu).

I HOROSCOP
| RAG — OAIE

IBeneficiați de o z; mai activă, 
care vă va impulsiona curiozitas

Ițea și dorința de a lua contact 
cu câți mai mulți oameni.

| LEU — MAIMUȚA

IAcum este momentul Ideal peri" 
tiu a pune Ia punct ultimele a-< 
mânunte ale organizării unei pe-

I treceri. Petrecere ce vă poate fa
voriza întărirea unei legaturi mrq

I vechi.
FECIOARA — COCOȘUL

i Este timpul să vă folosiți sur- 
I plusul de energie în activități câți

mai serioase. Zi excelentă pentru 
■ afaceri.

BALANȚA — CÂINELE
' Azi veți avea o zl foarte agi- 
I tată. Așteptați-vă chiar la dispute,
* răsturnări de situații, certuri, din 
I care — cu puțin tact — puteți teși 
’ onorabil.
‘ SCORPION — MISTREȚ
I Zj deosebit de plină de evenl- 
I mente. Nu se exclude nici ocazia

I1 de a dezlănțui clanuri pasionale, 
Acum e momentul.

| SĂGETĂTOR - ȘOBOLAN

IE posibilă o anumita instabili
tate sentimentală. Lucru ce vă 
face mai instabili și mai agresivi

| ca dc obicei.

CAPRICORN — BOU

IVă confruntați cu unri<*i!e unei 
probleme materiale mai vechi,

ITn schimb obțineți multe succese, 
unele chiar nesperate, în plan

I profesional.

| VĂRSĂTOR — TIGRU
■ Azi esle ziua în care vă bucii-
1 rați de 0 mare putere de seduo.
I ție, .și dc o înțelegere binev idor.ro 
' față dc cei din jur.
I PEȘTI — IEPURE

IDcși calmul vă revine tr’ptre, 
și azi sunteți încă agitat(ă). Lu-

Icru ce vă poate d., peste cap 
toate planurile.

i BERBEC — DRAGON
IDupă câteva luni dr pauză, re

veniți în fruntea climatului da
■ la începutul anului.
1 TAUR - ȘARPE
I Zi propice întâlnirilor cu «cod 

dc afaceri. Atenție, însă. Dară g, 
I cestea nu sunt chiar ortodoxe, 
' urmările pot fi catastrofale.

I GEMENI — CAL
I , Azi traițt o perioadă dc vârf. 

Se manifesta cu plenitudine mo-
I mcnțele de fericire pe plai» 

sentimental, profesional si... ma-
I tcrial!

PROGRAMUL

MIERCURI, li IULIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00  TVR eiuj-Napixa,
12,00 Bună ziua, Franța |
13,30 Desene animate
11,00 Actualități.

111.15  Ora de muzică,
15,00 Album de vacanță.

15,30 Gurs de limba germană.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Actualități.
16,05 Vârsta a treia.
16,35 Panoramia muzieM tiniiso- 

rean.
17,05 Sport-club.
17,50 O noapte la Paris

113,05 In obiectiv.
10,35 Arhive folclorice.

19,00 Documentai; nrtiatio.
19,30 Desene animam
20,00 Actualități.
20,35 Sport,
20,10 Azi în prim ple».
21,25 Telcclncmatoca
0,25 Actualități.
0,35 Confluențe.

espir.se
idor.ro


* ♦

MIERCURI, 11 II UE 1993

Programul electoral al domnului 
ION DĂBULEANU candidatul Partidului

RUl53Y Amintirea mării
FARUL — ȘTIINȚA PETROȘANI 37—12.

Ultima partidă din acest campionat, foarte disputat, d.ntre 
cele două echipe s-a soldat cu victoria meritată a gazdelor, care 
și-au iu it astfel revanș;i după înfrângerea din tur. La pauză, sco
rul a fost strâns, studenții înscriind trei lovituri de pedeapsă prin 
Drăgiiici și un dropgal prin Ivănuș. De la Farul, cel mai în formă 
jucător s-a dovedit a fi fundașul Boici, care a aruncat mereu 
mingi in tușă și a deschis aripile pentru incursiunile în tetenul 
advers. După pauză cei care au dominat majoritatea timpului au 
fost jucătorii de pe litoral, care au reușit să puncteze, în timp ce 
stu’lențiț s-au menținut in apărare.

Știința a aliniat formația: Soare, Costache, Locziko (Revnic), 
Drmnca, Bolea, Slelian, Ghcorghe Claudiu, Sniogan, Diâghici 
Ivănuș, Andreiță, Pancu, Medragoniu, Larie, Grigore.

A arbitrat V. Măcăneața (București).

LA URICANI VA I I O NOUA BAZĂ SPORTIVĂ

Unității Social Democrata în alegerile 
de la 18 IULIE pentru funcția de primar 

al municipiului Peiroșani 
— sinteză-

V’j'ând candidatul PUSD in alegerile de la 18 iulie, votați 
penu u :

• Un oraș frurrn cu drumuri curate, cu parcuri, cu zcai» 
vcr.:i, tu locuri de joacă pentru copii bine întreținute.

• aonccsionarea de terenuri pentru construi ții în dom nit’.l 
privat |

• definitivarea statutului construcțiilor executate anterior șl 
nc jutouzatej

• finalizarea împreună cu cei interesați, a construcțiilor exe
cutate anterior și neterminale, îndeosebi in folosul tinerilor r-ă<.â- 
torițij

• sistematizarea rutieră, semaforizarea intersecțiilor de dru
muri care prezintă pericol de accidente, terminarea drumului de 
tranzit care să dcpolueze fonic și nu numai, centrul orașului!

• protecția și ocrotirea socială a bătrânilor, tinerilor ți per
soanelor hand.capate fizic;

» darea în proprietate a terenurilor din curțile caselor de ro
ii nic și caselor mici;

9 reluarea investițiilor sociale necesare orașului pentru asigu
ra a apei potabile, a gazului metan în locuințe și a unui confort 
sporit, inclusiv prin modernizarea apartamentelor confort 3 ți 4 ;

a reglementarea statutului zonelor de interes turistic național 
d n Parâng și sistematizarea acestora, ceea ce implică crearea 
ini asiructurii turistice;

9 stimularea pe toate căile legale a privatizării, cu efecle be- 
n. licc asupra creării de noi locur> de muncă;

9 modernizarea celor două piețe agroalimcntare;
9 colaborarea cu toți primarii din Valea Jiului, indiferent de 

cu). .reP politică, pentru soluționarea globală, în interes re'iproe 
a problemelor comune.

9 PENTRU MAI BUNA ADMINISTRAȚIE LOCALA A MUNI
CIPIULUI PETROȘANI PROPUN: ALATURI DE CONSILIUL 
LOCAL SA IA FIINȚA 1N AJUTORUL PRIMARULUI, UN CO
JII IET CONSULTATIV ALCĂTUIT DIN SPECIALIȘTI PE DO
MENII DE ACTIVITATE. DIN ACEST COMITET CONSULTATIV 
PROPUN SA FACA PARTE TOII COLEGII CANDIDAȚI LA 
FUNCȚIA DE PRIMAR IN ACTUALELE ALEGERI, PENTRU 
6A SCOPUL NOSTRU ESTE UNUI. SINGUR: BINELE ORALULUI

Sindicaliștii fac j>revă

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ■ I 
I 
I 
I

(Urmare din pag. 1)

„Inactivitatea ți lipsa de interes 
a unor lideri trebuie să fie un 
semnal de alarmă pentru toți 
ceilalți" — am aflat dintr-o sur
să sindicală. „Este foarte impor
tant ca liderul de sindicat să iasa 
la schimburi și să explice ceea 
ce se întâmplă în viața organiza . 
ției sindicale". Mai ales acum, 
când tensiunea datorată negocie
rii contractului colectiv de mun
că a crescut foarte mult.

După două ore do discuții, mi

nerii au solicitat conducerii ex
ploatării Dâlja să recupereze su
lul pierdut luni, 12 iulie, în ziua 
de sâmbătă a aceleiași săptămâni 
.S-a hotărât fuzionarea celor două 
-Indicate existente în cadrul ex
ploatării (unul afiliat la Ligi și 
celălalt solitar), organizarea de 
alegeri și adoptarea statutului 
noului sindicat. S-a adoptat o 
nouă metodologie de alegere a 
liderului: fiecare sector ți schimb 
propune un candidat, care va fi 
desemnat prin vot secret de către 
sindicaliști.

ZORI NOI

I 
I

I

I

I 
I 
I

9 Când va fi gata Complexul 
sportiv din Uricani va fi un mo
del pentru Valea Jiului și cel pu
țin pentru jumătate din stadioa
nele țării; hotel, masă, recuperare, 
forță, sală de antrenament, sală 
de jocuri recrealixe, televizor, 
radio, telefon, camere de lectură, 
protocol.

Jiul Petrila
9

Conducerea secției
Președinte: ing. Sandu Victor ;
Vicepreședinte: ing. Sink A- 

drian ;
Membri: ing. Benor Voicescu ; 

ing. Marcu Andronc; Vasile Biter.
Lotul echipei: Petru Banga (por

tar), Dumitru Vițelaru, Ioan Got- 
tfert, Ion Androne, Arpad . Dusa, 
loan Staicu, Cristian Ilorvath, 
Mirel Adrian Sardi, Petru Cră
ciun Vladislav, Petre Andione, 
Vasile Velici, Dorcl Velici, Doi in 
Chirițoiu, Gavril Posan, Cortinei 
Miron, Pavel Demeny, Adrian 
Ghcorghiță Marcu, Corneli^ Du
mitru, Valorica Miron, Mbcea 
Ludovic Marcș, Dan Căprici.

Antrenori: I’uiu Ilorvath (prin
cipal) .și Petru Banga (secund).

9 Gazonul începe să crească 
după ce cu 2—3 ani in urmd aici 
răsărise doar pietrișul.

9 Tribunele vor deveni neîncă
pătoare, iar reparare., lor se va 
face cu mult înainte de începerea 
campionatului.

9 Emblema stadionului se va 
vedea cât de curând chiar dc Ia 
Lonea, pentru că se preconizează 
să se afișeze una nouă, impună
toare.

9 Copiii de mingi se vor găsi 
in spatele porților pentru a dina
miza jocul oaspeților.

9 Echipele vizitatoare aprecia
ză că în curând vor prelua „mo
delul Uricani" și vor duce acasă 
vederi, fotografii, amintiri de la 
un Complex ce va sluji prezentu
lui și va obliga., viitorul.

9 La Uricani, întregul trecut 
înseamnă de fapt, numai vii'.or.

Componența 
seria a

1. CS Olt '90
2. Metalurgistul Cugir
3. Petrolul Stoina
4. Dacia Pitești

Minerul Uricani
ii. Cimentul Fieni
7. Minerul Mătâsari
8. Metalurgistul Sădii
9. Electrica Gurtca de Arg.ș

10. C.S. Târgoviștc

3

Asociația Județeană dc
Fotbal Hunedoara — Deva

Decide
Ai t, 1. — Comisia de orgiiVz*» 

re a activității fotbalistice din 
municipiul Petroșani va avea ur
mătoarea componență :

1. — M.uiș Ștefan — Președin
tele Comisiei cure va coordona 
întreaga activitate fotbalistică I

2. — Cărare Cornel — vicepre
ședinte al Comisiei mnnicip de de 
fotbal ; i

3. — Băloi Staicu — secreta?
al Comisiei municipale de fotbal, 
răspunde de clasamente și evi
dență ; ;

4. — Lixandru Nicu — membru
al Comisiei municipale cje fotbal 
și președinte al Colegiului de ar
bitri ; 4

5. Barna Francisc — membra 
al Comisiei municipale și răs. 
punde de probleme de disciplină^

6. — Danciu Ioan — membiu al 
Comisiei municipale și răspunde 
de pregătirea arbitrilor |

7. — Sandu Victor — membru.
Biroul Asociației jod •!< de 

de fotbal.

Vacanță 
rugby-stică

După ultima etapă de campio
nat, disputată sâmbătă, jueătoiii 
celor două reprezentant© aJe 
rugby-ului din Valea .Jiului au 
intrat înlr-o scurtă și binemeri
tată vacanță. . k

Pentru Minerul Lupeni perioa
da se întinde până în ziua de 28 
iulie, iar pentru Știința Pe! o- 
șani, până la I august

diviziei B, 
111-a
11. ROVA Roșiori ||
12. Minerul Lupeni J
13. A.S. Paro.șeni ,
14. Metalurgistul Slatină
15. Unirea Alexandila
1G. Parângul Lonea
17. Chimica Găiești
18 Constructorul Craiova
19. Jiul Pandurii Bovinad
29. Petrolul Videle

Cine va sta în fotoliu?)
(Urmare din pag. I)

Chiar așa dezamăgit d<« felul 
cum s-au rostogolit grijile gospo
dărești de un an și aproape ju
mătate, oamenii nu trebuie să 
vadă totul numai In negru. De o 
săptămână și ceva s-au mal de
cantat convingeri, s-au mai sta
bilizat opțiuni.

Mă gândesc că Va fi ale» un

Supercalifragiiis
(Urmare din pag. I)

tizat din cursa celor șapte, sau 
viitorul electoral al domniei sale.

Nu m-aș fi apucat să repoves
tesc această năzdrăvănie inare- 
dibllâ, pe care evident nimeni nu 
o poate infirma, pentru simplul 
motiv că traficul de influență, 
manevrele oculte saj stenogra
mele Băncii Mondiale nu ns vor 
alunge probabil niciodată la cu
noștință. Mi-aș permite, In limi
tele bunului simț, s’.-i pun dom
nului In cauză câteva întrebări :

1. — Chiar crede că noi cre
dem că ți dincolo d< ocean merge 
cu pile 7

2. — Chiar nu știe de la fiica 
dânsului (demnă de tot respertul) 
că Banca Mondială operează cu 
criterii de selecție extrem de ri
guroase 7

3. — Shlnr du a aflat nimfe 
despre demersurile de deschidere 
spre Europa făcute de eonslliul 
Județean, demersuri concretizate 

piimar fnțclqit și înzestrat cu 
umor, astfel încut să fie stânje
niți, să aibă mustrări de cuget 
cei cure nu se vor prezenta să 
voteze și vor fi la fel de indeciși 
ca și în 4 iulie. Abia acum îmi 
dau seama că în acea zi locu.to-li 
din Pctroșanj au sărbătorit Ziua 
Statelor Unite ale Americii, ra
tând, pur și simplu, o șansă a 
democrației locale.

în includerea județului Hun.-.na
ra, primul din țară, in Adunarea 
Regiunilor Europei 7

4. — Chiar nu-1 interesează, nu 
s-a informat sau a uitat rapid de 
ln mâna până la gură, dc pregă
tiri e minuțioase ți febrile făcute 
de Administrația locală pentru a-i 
putea convinge pe cci trei ex- 
perți ai Buneii Mondiale că l’c- 
troșaniul merită și trebuie să 
beneficieze dc credite externe î- 
naint.i orașelor Tg. Mureș, Târ- 
govi.ște, etc 7

5. — Chiar II crede pe alții 
oamenii simpli, atât dc naivi În
cât să-l înghită pe nerăsuflat' 
toate balivernele de pensionar vo
iajor 7

Cred că ne Jigniți, domnule 
Turnă, și o spun nu din revnti- 
rnentul omului care nu v.a însoțit 
în periplul dumneavoastră nord- 
ameiican ci cu revolta aceluia 
care a încercat zl dc 7,| de trei 
luni încoace, cu prețul unui 
consum uriaș de energie să miște 
ceva cu fapta nu cu vorba.

Al 76-lea 
campionat de 

fotbal, 
gata de start

Divizia A, este alcătuită din 
două scrii, numărul echipeloi par
ticipante fiincl ca și în ediția tre
cută, 18.

Din scria I, au retrogradat for
mațiile CS Olt și Unirea Slobozia.

Au promovat echipele Construc
torul Iași (câș tigătoarea seriei 1, 
divizia B) și Minerul I’lopeni (câș
tigătoarea serici a Il-a, divizia B).

Din scria a II-a au retrogradat 
echipele: Metalurgistul Cugir și 
Olimpia Oradea. Au promovat 
formațiile Gaz Metan Mediaș 
(câștigătoarea seriei a lila, divi
zia B) și Phocnix Baia Marc (câș
tigătoarea serici a TV-a, divizia 
B).

Divizia B este structurală tot 
In patru icrii, cuprinzând intrea- 
ga arie a fotbalului din acest 
eșalon.

Din scria a IlI-n (serie in caic 
e le antrenat ți fotbalul din Valea 
Jiului), au retrogradat echipele 
CSM Carans-beș Șoimii S.biu, 
ELctrica ricni și FC Caracal.

Au promovat formațiile Parân
gul Lonea, Chimia Găiești, Petro
lul Videle Constructorul Craio
va, Jiul Pandurii Rovinari. Mal 
activează fostele divizionaic B 
Metalurgistul Cugir și CS OII '90. 
Au fost mutate în scria a IV-a 
echipele Arsenal Reșița si Mine
rul Anina.

Campionatul județean de fotbal
Departamentul Spor- 

lurili ți Comisia județeană .iu 
oino' ut rezultatele campionatu
lui j . țe.in de iuti al, «livizi 1 C. 
prccun 1 pe cele ale seriei I și 
serici a Il-a, declarând conturbi 
regulamentului echipele câștigă
toare și echipele retrogradate.

După cum sc .știe, Parângul Lo
nea, câștigătoarea serici diviziei 
C, a promovat în divizia B, Iar 
■cliipa Favior Orăștic B ritrogia- 
Jat in eșalonul inferior.

Au promovat în divizia C, for
mațiile Jiul Petrila, câștigătoarea 
seriei Valea Jiului, .și Ccrna 8rls- 
tur, câștigătoarea seriei Valea Mu
reșului. In cazul In care echipa 
clin Cristur nu a rezolva spinoasa 
problemă terenului dc ) >0. ea 
nu va avea dr<’plni de participare 

CLASAMENTUL FINAL. SERIA VALEA JIULUI

1 Jiul Petr.la 12 11 0 1 62-7 ■22
2. Tractorul Burași 1 12 7 3 2 43-25 n
3. Minerul Livczcni 12 5 3 4 42 27 13
4. Utilajul Petroșani 12 5 3. 4 26—20 23
5. CFR Petroșani 12 6 1 â 25- 28 13
6. Energia Paroșeni 12 0 3 9 14 -56 a
7. Sănătatea Vulcan 12 1 I 10 14-64 a

tiiiiliiiriiuMuiiiiitrii/iin.............

Rubrică realizată <ie
Doi el NI AM|U
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in divizia C, locul ci luid iJat dw 
echipa Favior Orăștie.

Componența divizii 9
1. Minerul Vulcan
2. Constructorul Hunedoara
3. Mureșul Deva j
4. Minerul Aninoar.a
5. Ilaber Hațeg
6. CER Simeria j
7. Victoria C.ălan
8. Aurul Brad
9. Minerul CcrtcJ

10. Metalul Criscior (
11. Minerul Bărbătcnj . .rl
12. Minerul Ghelari
13 Mctalopl stica Orăști© ț
14. Minorul Teliuc -ji
15 .Jiul Petrila
16. Ccrna Cristur
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M- Z O B I NOI MIERCURI, 14 IULIE 199::

Chiar să merite așa ct va un atac de cord? 1
Frank Sichuia, funcționar la o 

bancă centrală din capitala Zam- 
biei, o bănuia de câteva luni pe 
soția sa de infidelitate. însă, Si
chuia nu a reușit in nici un fel 
să-și prindă cu „cioara vopsită" 
tovarășa de viață.

în cele din urmă, el a hoțăiât 
recurgă la o măsură extremă 

ți, cheltuind o sumă frumușică 
de bani, a conectat la telefonul 
de la domiciliu un dispozitiv de 
ascultare. Cheltuiala n-a fost de
geaba: după numai două zile, so

țul înșelat a aflat totul despre 
aventurile amoroase ale soției 
sale. însă, spre groaza zambianu- 
lui, el a mai aflat că „guguștiucii 
îndrăgostiți" puneau la cale nici 
mai mult nici mai put>n decât 
otrăvire., sa.

Funcționarul de bancă a che
mat poliția în ajutor. Toate fap
tele privind atentatul ce se pregă
tea nu fost repede confirmate. 
Printr-o sentință a tribunalului, 
femeia infidelă a fost condamna
tă la trei ani închisoare sub acu

zația de incercare de orgaTi,/ . 
a unui asasinat, precum și la o 
amendă în monedă zambiană e- 
chivalentă cu suma de 2000 do
lari. Banii va trebui să-i plă
tească fostului soț drept compen
sație pentru incapacitatea tempo
rară de muncă, deoarece acesta, 
puternic afectat de perfidia so
ției, cu care trăise împreună 5 
ani, a suferit un atac de cord și 
de două luni se află internat In
tr-un spital din Lusaka.

Publicitate
Comunicat

PARTIDUL UNITĂȚII SOCIAL DEMOCRATE — 
FILIALA PETROȘANI anunță cetățenii orașului că înce
pând cu data de astăzi, face înscrieri la sediul său din stra
da 1 Decembrie 1918, nr. 90, etaj 1, cain. 3, zilnic între orele 
10—15, pentru procurarea de butelii de aragaz-
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MICA PUBLICITATE
VANZARI

VÂND sau închiriez, autoturi m 
Oltcit — 1989. 20 000 km. Relații: 
telefon 542003*. 541108.

VÂND motor 1410 și cutie, preț 
350 000. Telefon 544716. (0121617)

CONSILIUL Local Sălașu de 
Sus organizează licitație publică 
ân vederea închirierii sau vânză
rii mijloacelor fixe ale fostelor 
CAP-uri, Sălașu de Sus și Nucșoa
ra, începând cu data de 24 iulie 
1993 și in fiecar; zi de luni, până 
l- epuizare. Informații, la Consi
liul local Sălașu de Sus. (0121600)

VÂND garsonieră centru. _ Pe
troșani, telefon 542371. (0124563)

VÂND Volkswagen și mașină 
Înghețată. Societatea Comercială 
Alcazar. B-dul Păcii, L’ip.ni. 
(0124566)

VAvD Dacia Break, fabricație 
1990, preț negociabil. Telefon 
544606. (0124570)

VÂND garaj metalic demonta- 
bil de 6x3,5 m, neasamblat. In
formații; telefon 570367, după ora 
20. (0124601)

VÂND magnetofon Kashtan, bo
xe, 16 benzi — 100 000. Petro
șani, Avram Iancu, 3/2. (0124607)

DIVERSE

AGENȚIA „INA TURIST" De
va organizează transport persoa
ne, Pctroșanj — Cluj (Caritas) șl 
retur, în fiecare marți și vineri, 
cu plecare ora 14. Informații, zil
nic, orele 9—13, la telefon 541733. 
(0124587)

ÎN BAZA Autorizației 6123, din 
3 ianuarie 1992, elibciată de Pre
fectura județului Hunedoara, în 
Petroșani funcționează Asociația 
familială „Siameza", cu profil a- 
limentație publică. (0124605)

OFERTE DE SERVICIU

troșani, central, parter. Telefon 
545324. (0124564)

SCHIMB apartament 2 camere. 
Piață, cu casă, aceeași zonă. Pe
troșani, Avram Iancu, 3/2. 
(0124607)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie pe nu
mele Roșcăneanu Florentina, eli
berat de Centrul de preschimba
re Aeroport. îl declar nul. 
(0124595)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice pe numele Sîrbu 
Mirel, eliberată de UT Petro-ani. 
O declar nulă. (0124598)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Marian Liviu, eliberat 
de RAGCL Petrila. îl declar nul. 
(0124604)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice nr. 9145, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. 
(0124612)

Ixploalarea de Gospodărire 
a Apelor Tg.-Jiu

ORGANIZEAZĂ CONCURS

în ziua de 5 august 1993, ora 10, la sediul Filialei Ape
lor Craiova din strada Calea Dunării nr. 48 Craiova, pen
tru ocuparea postului de:

— șef sistem Livczeni — inginer sau subingincr

Relații suplimentare la Filiala Apelor Craiova, telefon 
2 >855, 23655, serviciul personal.

Tematica este afișată la EGA Tg. Jiu și la Filiala 
Apelor Craiova, Sistem Hidrotehnic Livczeni.

VÂND apartament 2 canare 
Petroșani, central. 3’elefon 544111, 
Intre orele 17—20. (0124547)

VÂND televizor color Grundig, 
funcționare ireproșabilă, garan
ție, 30 zile, telefon 5 41902. 
(012 4575)

VÂND convenabil Oltcit, fabri
cat 1991, vizibil zilnic, lângă sta
dion Uricani. (0124554)

VÂND urgent ARO, plus re
morcă — 2 200 000, microbuz IJar-

BAR COLA, str. Avram Iancu. 
nr. 8, Petroșani, angajează 2 vân
zătoare, absolvente de liceu. 
(0124578)

SCIIIMBURI-INCIIIRIERI
SCHIMB cu Cluj (vând. închi

riez), apartament trei camere I’e-

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Pop Ana, eliberată de 
Fabrica Confecții Vulcan. O de
clar nulă. (0124613)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice nr. 1454, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. 
(0124614)

Piața

camere,
0929/

cas, cu motor Dacia, 1 509 000, 
Fiat Panorama, Di sel, 1 590 000. 
Relații, Rulota „Neva“, 
Petroșani. (0124599)

VÂND apartament 2 
mobilat. Vulcan. Telefon
40556, după ora 20. (0121603)

VÂND urgent microbuz Barcas, 
stare foarte bună, preț foarte con
venabil. Este vizibil in par-arca 
din piața agroalimentara, Petro
șani. Relații, telefon' 545923, Con
signația GECO. (0124602)

INTERMEDIAR, facilitez cum
părare autoturisme orice tip, o- 
rice an, din Ungaria. Vând televi
zor M ga-Vision, video re:orJer 
Mega-Vision, instalație completă 
de recepție satelit. Relații; Petro
șani, In l 'prudent i, bloc 12 BZJ8. 
dup . ora 18. (0124606)

VÂND mașinii cusu' 
rr ignelăfon Tesla CM 130, 
vizor Sirius 216. sobă i 
Camelia și 120 litri țuică 
Str. Independenței, 3/15, 
511701. Petroșani. (0121608)

VÂND urgent apartament 
camere Vulcan, * rij s-?bimb 
similar. Petro 'ini, zona P.rnftnx». 
B.dul Mili ii Viteazul, bloc D 
6/2'1 (012460'1)

VÂND convenabil, antenă .■ 
Iii, virb o pi < ■ r 1 un ii, 
ca ■' •'if'iane cu 1< duri — 
Tel fon 513638. Petro ni, 
pend< ntei, 43/2. (0121610)

Vermiea, 
telc- 

ele.-trfca 
prune, 
telefon

2 
cu

.i.ite- 
Jublu 

sigilate.
Inde-

COMEMORĂRI

F.TERN și dureros omagiu, lacrimi de dor și neuilare, l<i 
Săptămâni de la stingerea fulgerătoare din viața a scumpei niaHre 
fiice si nepoate

ANCA-MARIA PATItUl

Mulțumim pe 
de noi in această

această cale tuturor celor care au fost 
grea încercare. Părinții și bunicii. (0121592)

ȘASE LUNI de lacrimi .și suferința de când scumpa noastră

I1ANIC.S ALICE (născuta STRAUSZ)

n> <i părăsit pentru totdeauna lăsând un gol imens in urină. 
Amintirea ei va rămâne vj șuie vie in sufletele noastre. 
Dumnezeu să te odihnească in pace! Familia. (0121597)

S-AU SCURS 6 lunj de când, cu aceleași inimi zdrobite, 
■ âiigeB) scumpa mea soră

HANES AI1CE (STUAUSZ)

AU TRECUT G ani dc când ne-.a părăsii pentru totdșaum 
drn ul nostru sol. tata, socru .și bunic

Cotidianul de opinii informații 
SOCII.IA JH COMERCIALE „ZORI 

Inregisfrata i« Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.

Cont virament: 207060201
troșani.

Directori MIRCEA OUJORESCU 
Director exectflivt Ing. Alexandra 

BOGOAff

„ZORI NOI" «par» sub egida 
I NOI1 S.A.

BCR Pe-

Direcția de Telecomunicații•> *

Hunedoara - Deva
ANUNȚA:

In factura lunii iulic 1993, la rubrica „Diverse" sunt 
incluse următoarele taxe:

— PENTRU PERSOANE FIZICE:

— reîntregirea garanției, 235 lei (c/val. unui abona
ment de Ia 285 Iei la 520 lei);

— diferență de abonament pe luna iunie 1993, 235 lei, 
ca urmare a majorării tarifului de la 285 Ici la 520 Ici;

— convorbiri interurbane Plin 991, efectuate in luna 
,h«i 1993, și facturate la vechile tarife

— convorbiri internaționale efectuate prin 971.
— PENTRU AGENȚII ECONOMICI:

— diferență de abonament pe luna iunie 1993, in func
ție de natura serviciilor de care dispun agenții economici;

— convorbiri interurbane efectuate prin 991, în luna 
mai 1993, calculate la vechile tarife

— convorbiri internaționale prin 971.

REDAC jIA Șl ADMINISTRA 4 IA 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bălcescn ar. E Materialele necomandala ECHIPA DE SERVICIU;

feleloane; 541662 (director ^redactor |d)i ncpublicate au se restituia. Rea. Responsabil de număr
515972 (director exccutiv-adminktratlv ponsabililatei morala (1 juridică Tibcriu SPATARU

difuzare), 642464 (secții), lax; 093/545972. asupra corectitudinii dalelor CU- Corectura

TIPARUL: Tipografia Petroșani. tir. 
Nicolae BAkesco nr. E Telefon 611365.

prinsa In articole aparținu 
exclusivitate, autorilor

tn Emilia ACHIRC1 

Viorica FIRȚULESCU


