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Nostalgicii dictaturii 
nu dorm!

Tărijul Cooperației

0 manifestare
Un tnisi ui ir creștin spunea că, atunci când pleacă 1.1 drum, 

ia cu el trei cărți: mersul trenurilor — ca sâ știe rostul drumului ; 
Calendarul — ca să știe rostul timpului și Biblia — ca să știe rostul 
Vieții. Do aproape o săptămână, în România, prima din cele trei 
Călăuze i-a devenit Inutilă, și din păcate, nu numai lui.

Să recapitulam. Miercuri, 11 august, mecanicii de locomotiva 
Opreso circulația trenurilor, nerespectând Legea privind soluționa- 
lea cortfllctelur de muncă. Vineri, 13 august. Curtea Supremă de 
Justiție deci n-ă ca greva este ilegală și hotărăște suspendarea el 
p o perioadă de 80 de zile, adică până la 31 octombrie 1993.
N 111.al, ar fi urmat să se dea curs acestei hotăiâri imediat. Para
doxal Insă — la noi ca la nimeni ! — pronunțarea acestui verdict 
l determină pe greviști să treacă la greva totală. Ne-arn mirat 
și... cu asta am rămas.

Neluarea in consldeiare a unei decizii n Curții Supreme de 
Justiție a fost considerată „o sfidare a Constituției României și a 
Ordinii de drept". In același comunicat al Ministerului Justiției, 
difuzat, vineri, pe postul național de televiziune se arată că „Folo
sirea organizațiilor sindicale și a salariaților pentru a pune îp 
Berkol siguranța traficului pe calea ferată și a submina economia 
jlțiunală intră sub incidența art. 165 și 274 din Codul Penal, fapte 
ifetru car. sunt prevăzute pedepse privative de libertate foarte 
.avere. Paul parca, !n continuare, 1„ asemenea acțiuni, în condi- 
ii'.« suspendă; li grevei, t instituie infracțiune potrivit Legii eon
ii i-ior de muncă și al e răspunderea penală, materială șl dis- 

C j in iră". Și acest comunicat a rămas fără urmări...
Suntem In data de 16 au ust și greva continuă. Duminică, după 

1 orc de discuții la Bra-' v, Intre reprezentanții SNCFR și _ Biroul 
iWCUtiV 11 Federației mecanicilor de locomotivă din Remania, cu 
.jț’țMlp.i.ca minist. u'.'.’.i Transporturilor, dl. Paul Tendoru, a pre
otului Ju Icțului Brașov, dl. Ch. Fulg., și, spre final, n d-lui 
Li m N’.t ■ iso, preșe linte le Camerei Deputaților. nu s-a ajuns 
v : -in rezultat. Dl.. Ol.’ in Ghorrnan, președintele Ser itului. 

fj siT.-t cu greviștii la Depoul Craiova. Tot fără rezultat, 
tm.p, oam< : i . . _
tiv’.iție

Unii lid. ii politici, hi Încercarea de a acumula capital electo
ral. au argumentat „leg.iim’rtatea" (nu legalitatea) grevei, prin sca- 

1 generala a nivelului «le trai și prin lipsa de fermitate a Gn- 
• țe nul ii, uitând insă că nesocotirea legilor deschide calea unor 

r a u ; totalitare. Ar ti Sui, poate, să le dea de gândit zvonul ță 
|-ai intenționa militai iz.irea transportului pe calea ferată. Se știe, 
clin experiența ultimilor ani, că, la noi, zvonurile preced, de obicei, 
ficțiunea. Surâde oare cuiva kleea unei dictaturi, fie ea și m.lilară? 
A cons dera c lupul ți-e prieten pentru că ți-a mâncat 1 .
I atitudine cel puțin puerilă.

Unii iși pun mari speranțe in medierea domnul ii 
țlea Dumnezeu, dar cixd că dacă președintele țarii se 
c asemenea discuție, ca de la Ion la ton, în condițiile 
Sus. înseamnă că în țara asta legile sunt făcute de ochii... 
Justiția nu mai are nici o putere. Iar Constituția np m.ai arc 
bn r ■ t.
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t plin iră". Și acest comunicat a rămas fără urmări...
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Intic 
dorm prin gări. pagubele cresc. Cui folosede această

un dușman

■ ,,,,,, , ........ . .........
Iri atenția Liiinlațici Culturale „I I) Sărim", dar și a minerilor

A doua moarte a lui I. D. barou:

Casa in care s-a născut scriito
rul l.D. bâ bu »e află tn i'etrila, 
pa» > drum de Magazinul Gene
rai, Biserica Catolică și parcul 
cfn.- ie numea, până nu demult,
lr. Petru Groza. Casa e te Im on- 
uiată de cât'-v, blocuii, de un 
6i en viran, deoccn'rilă ier mică 
; da Ca>a Pensionai lirir. Înainte 
b, Revoluție, cei de la nuna Pe- 
’ili — convinși că această ca ă 
J; -canină ceva pentru mineri șl 
j-^ntiu literatul a română mi hotâ- 
<P sa o salveze de la demolare. 

Xf ol au trecut la refe ua vechii 
inse de colonia. I u'rările erau 
ie ierminate. Acoperișul a f< st 
Ofâcu;. Urm nj sâ fie montate U- 
ite, geamurile ți să se zugiavcas- 
â Se .știe că după Evenimente, 
uciăr’.le de construcție »ati

incepând de ieri, la Hulelul Central dm 
Petroșani, sistemul Vitans și-a reluat 

activitatea. Vă așteptam!

Iii ’scu. Să 
pretează la 
arătate mai 

lumii, 
nii 1

Ștefan GIMPOI

casa natala
sistat, totul intrând in cunsoivare. 
Nici casa unde s-a născut I D 
rtiirbil n-a la- ut excepție. Astăzi, 
la tn 1 ani de la a el decembrie 
’69 ca’a este fum uși, lâru feres
tre și cu o mulțime de țigle lipsă, 
împrejmuirea din plasa desfliină 
a Put, părți.ll, furată. De Sfuiitu 
Mai ie Muie iun ticr ut pe acolo. 
Am găsit două containere aproa
pe goale. Pe jos, pe o suprafață 
foarte intinsu se găseau împiăștia- 
te tot felul de ambalaje. Dan să 
plec. Irul mai arunc, o dată, pli
vii ea și citeso pe container : 
„Nu mi dali foc. Ma di’-li ug ’ți l‘. 
Vântul ră’.fișc’J? gmna'ia de gu
noaie și îmi a<hiee in fața un ca
iet. M 1 ap tc și citesc : Ncdov
R cmoti.i. Caiet de tehno >gie, (’la- 
s.i a LX-.i. Liceul Industiial Pe-

Sâmbătă și duminică ly Lupeni, 
In organizarea Cooperativei Stra
ja, s-a consumat cea de-a XH-a 
ediție a Târgului Cooperației meș
teșugărești, manifestare tradițio
nală, cu participarea celor matl 
valoroase Și recunoscute unități 
de prestări de servicii din terito
riu, din județul Hunedoara, pre
cum și din județele limitrofe sau 
mai îndepărtate, prezente cu uni
tăți de mare rezonanță, cunoscute 
și apreciate de-a lungul timpului 
atât in țarâ, cât r-i în străinătate.

Au expus în centrul civic Bâr- 
Ibăteni, locul de amplasare și des

fășurare al târgului, firmele 
„ĂTCO.M" Lupeni. „STRAJA" — 
Lupeni, „MUREȘUL" — Deva, 
„PROGRESUL" — Deva. „ARTA 
MODEI" — Deva, „STREI" — Că- 
lan, ..DRUM NOU" Hunedoara, 
„1IORIA" — Brad. „DACIA" — 
Orăștie, „PANCOTANA" — Pân- 
cota — Arad, „PRESTAREA" — 
Arad. SG A „PREST COM" — 
Suceava, „TIMPURI NOI" — Si

0 spargere 
de., (iulce

în noaptea de 1 spre 2 a.ugust, 
un grup de spărgători a pătruns 
in mod fraudulos în incinta cofe
tăriei 121 din Vulcan. La adăpos
tul întunericului, aceștia au sus
tras din unitate mărfuri în valoa. 
re de peste 20 000 de lei. Daca 
sum,, (echivalentă totuși cu a 
unui muncitor din comerț) nu 
spune cine știe ce, prin natura 
mărfurilor furate (cafea, țigări, 
dulciuri), acțiunea parc a aparți
ne unor oameni de... dulce. Poli
ția efectuează In coalinuaie cer
cetai i pentru prinderea infjfli lo
rilor. (Tibeiiu X INȚAN)

t ■■■ . Il lâsfuiesc. Sunt tuf felul 
de date despre o c msti ucție. in
ie pe cu 1 xuienteic care protej a- 
ză ionslrucți;i împotriva apei 
(hidroi/oiațule), frigului (tei mo- 
•izolațiile) și zgomotelor (fonoizo- 
luția). Caietul se termina cu lec
ția despre scăii. Ea nu sila o vor
ba despre modul cum ai putea a- 
junge la inima ininerului. C 11 toa
te că scriitorul l.D. Sârbii a lost 
vagonetar la mina Petrila. E 
cii< pt ca nu uvea calificarea lic
ee -ai â. l .a ac Ca data era doar 
doctor in filosofic. Dc ziua Ador- 
miiii Maictli Domnului am consta
tat ca l.D. Sarbu nu a fo->l doar 
uii ziare.' I. ia jurri.il. Ci și tara 
casa ..

IXl.hai I1XRBIJ

Astăzi, Iu ora 11, se deși Iii 
<!e iMuga/iiiul COM’I'IiM din 
l’eltoșani, vis a vis de niaga 
ziimJ „lini". 

biu, toate intr-o prezentare și or
ganizare ireproșabilă, f.ind câ ra
te de numeroși vizitatori din in 
treaga Vale a Jiului. Dacă pangli
ca nu a fost tăiată, .asta nu în
seamnă că personalitățile orașului, 
domnul primar Gheorghe Abal.a- 
șei, dl. viceprimar Gheorghe 
Bucur, dl. Ovidiu Avramcscu, 
primarul orașului Vulcan, alți 
factz’.ri de răspundere în frunte 
cu pir &dini»le Cooperativei „Slr.’. 
ja" Lupeni, dl. economist Sorin 
Vasilescu. contabil sef Flor ca S<av, 
șeful unității „COPROSECON" 
din Vulcan, dl. Gheorghe Cioba
nii rai au fost prezent i. Până sea
ra târziu toate produsele expuse 
au fost vândute, iar sondatele de 
opinie inițiate de organizatori, de
puse atât în scris cât și prin vin 
grai de cei prazenți pe mesele ce
lor ce îșl desfăceau mărfurile, au 
venit sâ întărească și să confirme 
că la Lupeni. dincolo de greve se 
mai fac și lucruri utile, demne de

Dc la depozitul de combustibil pentru populație din 
Petroșani

Ș)-au furat contragreutătiie 
de ia cântar

Furtul a fost descoperit oarecum 
întâmplător, in momentul în care 
niște cetățeni au dorit să cumpe
re lemn pentru foc. De aceea, da
ta nu se știe cu precizie. Să fi 
trecut de atunci' vreo doua săp
tămâni. Pentru a vă face o idee 
mai clara, iată da'ele situației. 
Cu puțin înainte de podul peste 
Jiu, ce duce la EM Dâlja, pe par
tea dreaptă, se află sediul depozi
tului. înconjurat dc o curte mică 
Aici se găsește ceva lemn, de
șeuri din lemn și că; bune briche 
te. Peste drum, pe 0 suprafață 
t iai mare, este Repezitul propriu- 
zis. Intr-o încăpere mică se află 
cântarul. Calmanta nu are nici 
geamuri, nici u î. S-au spart, s-au 
furat, l.a fel s-a întâmplat cu 
t ibloul eleeti ic șt chiar firele de 
alimentare. Deci. în zonă nu arde 
noaptea nici un bec. Un singur 
paznic „face tute" între cele două 
depozite. Dar. in condițiile enume
rate și intr-un cartier „rezidențial" 
cum e'de Colonia, cine vrea să

RLLlAREA 1'ROCLSULVl 
R A II — LIGA

1< 11, la o. a 1J, a av ut loc la 
Judecătoria Petroșani prim., infă. 
țișare in procesul RĂII eonii.i Li
gii Sindicalelor Miniere. Pâițue 
au losl reprezentate de d-nii 
Ghemglie Itancea și Lucian Sâ- 
vulcscu din putea R giei Au: > 
nome a Huilei și. respectiv, dl. 
Constantin Popescu din part a 
fagii. Completul de Judecata' com
pus din d-na președinta Geiriet.i 
lliiica — v i< epre,i dința lllil 1 ■ 
toriei Petroșani șl d-na Jiul' . aioi 
Gherghina .>ei b.111 a dispus ca 
noul tei men de judec ila sa b .'■> 
august 11 c Pana aluni 1 RĂII ui 
v.i prezenta o document iție om 
pielii a pagubelor prtiduse pe 
timpul grevei. Lig.i nu sa opus 
cererii formulate. depus, in 

liiinb, o ci 1 ere de picaj ne <1 
nuni upâi âtor.

în ziai ui nosti 11 de mâine pu
teți cili o 1el.1t.iic in amănunt a 
procesului și un inii 1, iu acoid.it 
dc dl. mg. Gli. R.îneca, piesei 
centrale și locale, după de.laș u.i 
IX.1 primei înfățișări (M. Harbu) 

prestigiu
a fi conținu .t? numai și numai 
in interesul clienților și, desigur, 
în beneficiul firmei.

De o primire aparte s-a bucurat 
„CASA DE MODA — SILVIA" 
d.n Lupeni, care a prezentat în- 
tr o costumație aleasă prin câteva 
manech'ne de-a dieptul străluci
toare, p .rada modei locale, pri
mele comenzi fiind luate și de
puse chiar la locul .. faptei. De 
remarcat în primiți rând la acest 
târg calitatea produselor, gama 
sortimentală diversă, cuprinzând 
o gamă de produse cerute de co
manda socială de la cei mai ti
neri până la cej mai vârstnici 
clienți. dar și prețurile practicate 
cu mult sub nivelul celor al so
cietăților de stat sau a altor fir
me particulare, ce îndeamnă la o 
invitație a foștilor și viitorilor 
clienți, tn sezonul care începe, 
cu satisfacția bucuriei unor gus
turi și servicii ireproșabile,

Dorcl NEAMȚU

fure, o face. E de mirare că lem
nele pentru vânzare n-au dispă
rut. Revenind la furt, trebuie să 
menționez că bucata de fier folo
sită drept contragreutate cântă
rește doar câteva kilograme. Cu 
toate că în apropiere se află un 
centru de colectare a • metalelor, 
mobilul nu pare să fie valorifica
rea fierului. O componentă a
cânt irului distrusă si canalul de 
vizitare a acestuia înfundat cu
pietre și alte obiect denotă că
I .piuitorii au urmărit doar sa
distrugă. Deocamdată nu se știe 
cine sunt ei. Până la repararea 
lăutarului — în cazul in care a- 
eeasta va mai fi posibil — Ja de
pozit nu se vinde lemn. De la 
rampa de descărcare a cărbunelui 
nu se poate fura nimic, deocam
dată. Minerii au fost în grevă. 
Mecanicii de locomotivă se află 
in grevă Genurile nu circulă, 
așa câ... Sperăm să putem reveni, 
până la iarnă, cu vești mai bune.

Paul NICULESCU

O echipă de „specialiști0 

sustrage firul de argint 

din bancnota de 1000 lei
1

De mai multă vieme Încoace, 
la ghișeul cab nelor telefonice din 
Peuo,ani (5i nu numai) se petre
ce un fapt ciudat O femeie vin^ 
cu o hârtie de lUUO de lei pentru 
a și 'achita o convorbire. întinde 
Lan aiota casierei, c ue in niomen* 
tul 111 caic o i., rămâne cu miflt 
rupta in doua. Încercarea de res- 
tiimre a bun notei rupte naște 
un adeviîiat scandal din partea 
posesoarei, scandal întreținut șl 
..m;>lifi' it și de uiți... clienți.

De lapl este vorba de CU totul 
altceva .' Și asta deoarece bancno
ta r speeuvu. este lipsită tocmai 
de fii ui de sigili unța. Oare să fie 
mult m.ii ir.il ;.ă 1 recuperezi firul 
di argint derât sa o folosești ? 
Oaie ce părete au oiganole in 
di.pt visa vis de aceasta clies- 
tiim ? (T. VJNȚAN)

jurri.il
acoid.it
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Asemănări și diferente

Agenție antimatnmoniaK

„EEROVIA DELLO 
STATO” și

M-am nimerit, cu ani în urmă, într-o țară civilizată unde avea 
loc o grevă a feroviarilor. Eram cu fratele meu și trebuia să mer
gem de la Rom, la Napoli. Gazda unde stăteam ne avertizase că 
e grevă și că ar fi mai bine să stăm, în continuare, la hotel. Nu 
e nici o inadvertență. O familie avea două apartamente pe un 
palier și un apartament îl transforma în hotel. El funcționa ca 
orice hotel cu una-două stele... între două rele ești tentat să o 
alegi pe cca mai mică. Decât să mai plătim o noapte la hotel, 
mergem hotărâți la gară să ne interesăm de evoluția situației, la 
fața locului. Am avut surpriza să constatăm că în locul trenurilor, 
fiecare rută era acoperită de un autocar foarte modern. „Cât cos
tă?" întrebăm noi, cu timiditate. „Nimic, domnilor" ne spune mân
dru feroviarul de servici, „totul este plătit de sindicatul nostru".

într-o zi, pentru a economisi plata hotelului ne facem planul 
să petrecem noaptea călătorind. Biletele internaționale au calitatea 
de a nu te mai obliga la cumpărarea diferitelor suplimente și 
tichete. Cu câteva excepții. Ajungând la gară în ultimul moment 
nu am mai avut timp să trecem pe la casa de bilete. Vorbim, în 
principiu, cu conductorul și acesta ne spune că trebuie să plătim 
o oarecare diferență. Noi am înțeles că ar fi vorba de echivalen
tul în lire a vreo 3 dolari de căciulă. Acceptabil. Când vine la noi 
în compartiment zice că e vorba de 30 de dolari. „Dar e o sumă 
imensă pentru noi" i-am răspuns. „Este echivalentul unui salar 
mediu la noi în țară..." „Mi displaci..." ne zice italianul, deloc dis- 
pus să lase din preț. Ii povestim că la noi Nașul cade, de nenu
mărate ori, la învoială cu pasagerul. Omul se arată foarte surprins. 
„Păi. dacă la noi aș face așa ceva și m-ar prinde n-aș mai găsi loc 
de muncă toată viața!" Ne uităm cu mirare la el. Avem în față 
lin domn stilat, îmbrăcat într-un costum impecabil. Fiind toamnă, 
avea și un loden adecvat. Hainele erau de un gri pastelat. Cravata 
era asortată. în piept, avea prinsă o insignă discretă: „FEROVIA 
DELLO STATO". „Costumul și lodenul ni le dă statul. Salariul e 
bun. Merită să risc? In concluzie i-am plătit omului diferența și 
dimineața ne-am despărțit prieteni. Un scriitor român spunea că 
e greu să cucerești Vestul cu mijloace balcanice. Am verificat.
A*-a e. Milrii B\RBU
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BINEVOITOAREA”ti
Preafericitul părinte a doi copii 

și bărbat al soției sale, domnul 
A.G., salariat cu vechi state de 
plată la E.vl An incasa, are mari 
probleme în familia pe care .și-a 
tntemeiat-o de bnira-voie și nesi
lit de nimeni.

Deși este un oin așezat, cumpă
tat, din câte-mi dau seama, cu 
toate acestea nevasta-1 bănuiește 
de cele mai înfiorătoare nelegiuiri 
Cu putință. Asta datorită faptului 
că este informată periodic prin 
Scrisorele anonime (semnate „o 
binevoitoare"), cum că al ei soț 
o înșeală sistematic, pe toate dru
murile Petroșaniului.

Care pe care se înșeală 
putea realiza dacă ați vedea fața 
«le om cumsecade a domnului 

a fi ultimul om 
care ar putea fi 
un „Don Juan". Cu 
nevasta nu-1 crede

nți

a
A.G.: el pare 
de pe pământ 
Acuzat că este 
toate acestea,
și îi face zile fripte. Dacă soția 
domnului A.F. nu are minte, cea 
care minte este sigur „anonima 
«lin Petroșani".

T aîneie 
ortodoxiei

E'.i o femeie văduvă, caid i ii 
nutrise soțul de ând <*r.i tânăra 
și ii rămăseseră doi copilași. Biata 
femeie ave.J și ca o mica gospo
dărie și avea mul'.â credința in 
Dumiii zeu și evlavie către Maici 
Domnului ct) prun :ul in brațe.

M im.i invaț isc- pe copii d(. mir i 
•- > s<- iii'-hinc și s’i zir-y „T i'ăl 
no'.ti u", crezul si rug iciimi către 
Ma ■ a Domnihui.

I'mriii ropiii, ml '-bmi, <-.i ni-.««- 
p, rir i cc erau: „ĂI.mi i, c ine csi 
a < -a di- |h j, mă. --, Și <• i |c 
.-.punea: „Aceea este mania voas- 
Iia A:l< vârât vi.isiiâ m.iiii T. 
J.ir co;>i,i i.r.pn idv.li.i „Nu-i ,i- 
«I -vai.it! M mia noastra «Sa arie- 
văr.-iUî -rste in c riiii și o cla-ama 
M ii> a Dimmilm". Dai- copilul 
Ac Ia ' o -l I n in la ațe, cine 
eiii Mani,, lor le-a zis din nou: 
. ACELA Aste Domnul nost ni 
Jisus Hi istm, > ,n«- ne-a facili pe 
noi și a fost purtat in brațe de 
Maica Domnului".

Aș» îi învăța bia!j m.iinn i> 
«opii d«spie Maica Domnmui. II

ai
su

Măi dragă anonimă, tu nu 
alt serviciu decât acela de a 
mana zânzanie în casele de pia
tră ale oamenilor? Dacă nu ai și 
tot zici că ești așa de binevoitoa- 
it*, -tft îi pe ttt OTfFiul forțelor de 
muncă, poate găsești ceva oficial! 
Apucâ-te de luciu, nu de lucră
turi. (Văii LOCOTA) 

Căldură? La sfăntu’ așteaptă!

construcție ale punctului ar fi 
fază finală. Dar... în interiorul 
utilajele sunt montate, dar ne- 
— un fel de a spune — 4 oa- 
cu banii — zice unul. A fost

Însoțim inopinata vizită a primarului Pctro- 
.șaniului, domnul Ghcorghc Berea, în cartierul 
„Aeroport", Joia trecută, puțină vreme după 
prânz. Obiectiv, punctul termic 3 A. La această 
dată lucrările de 
trebuit să fie în 
punctului termic 
izolate. Lucrează 
meni. „Stăm rău
cu câtevn minute în urma și domnul Poniczki. 
A plecat la Pnmărie acum". „Ba a venit primă
ria la dumneavoastră" — replică domul Berea. 
Oamenii se uită lung Adică primarul nu stă 
numai la birou, ca alții? Ei uite că nu! Și aveam 
să aflam că nu-i țeava zincată pentru racord, sa

constatăm că acest punct termic care va trebui 
să dea căldură unei POLICLINICI, deci unui 
așezământ de asistență sanitară, unde apa caldă 
și căldura sunt imperios necesare va intra în 
funcțiune, dacă lucrurile merg tot așa, la „sfăntu’ 
așteaptă". Raidul a fost util. Primarul a văzut 
adevărul. Destul de dur este începutul de mandat 
pentru domnul Berea. 2 greve, pâine nu-i, apă 
nu-i, case nu-s...! Pentru cei care locuiesc în zonă, 
avem urmare a vizitei o veste bună. Lo ora când 
aceste rânduri apar, s-au luat măsurile de ur
gență. Policlinica și locatarii vor avea căldură 
la iarnă. Și apă caldă. Este numai un caz. Dar 
Petroșaniul c marc. (Al. IIORAȚIU)

Crescuți, de mama lor, intru credință» 7 7 ,
iiivați'ca Maica Domnului ste 
adevărata lor maică. De aceea, 
copiii, când se sculau dimin nț i, 
mai nalnti de a vorbi cu mama 
lor fugeau înaintea icoanei Mai< ii 
Demnului, făceau câteva metanii,

V TU , 1 ; i I O ; . r r • n 11 t > . . I . i

„Din minunile Domnului"
zii-c.ni „Tatăl nostru", Crezul ;i 
ilto rugăciuni către i’rt.icurat.i 
fecioara Marin și o cinste.m mai 
mult l'-r.it pe mama lor.

O data, femeia aceea trebuia sa 
meargă la secerat în țarină si nu 

v c i cu cm? ■„< las" copii 1 ns.i 
■ ivea obiceiul să i lașe sin ui i în- 
’-uiați in casa. Dwci și acum a 
chem.ii copiii, le-a Jîl-s it mâncare 
și le-a zis; „Voi nimâniți a<-as;i, 
iar cu mă duc la lucru, căci Im 
mult do secerat".

I u copiii au inlrebat-o: „M mia, 
dar noi cy cine i iimâin-mMj- 
in,i a laspuns: „lată rămâneți cu 
imun, voastrăl". Și leu mălai 
icoana Maicii D-iînnulUj in fața

Cu câteva zile în urmă, un te
lefon primit la redacție ne invita 
la o sărbătoare artistică. O săr
bătoare neobișnuită. Galeriile de 
artă se numeau „secția de distro
fici" a Spitalului municipal din 
Petroșani. „Vernisajul" acestei ex
poziții de pictură a avuut loc joi, 
la ora 12. Spectatori, cei 36 de 
copii aflați în grija spitalului în 
această secție. Și era firesc^ ca 
ei să fie spectatorii pentru că ex
poziția le este dedicată în exclu
sivitate. Autori, doi tineri repre
zentanți ai artelor frumoase din 
Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. Doi tineri care 
și-au dedicat puterea de muncă 
și talentul înfrumusețării vieții 
copiilor. De altfel, așa după cum 
v-am mai informat, la această sec
ție de copii distrofici, mulți din
tre ei abandonați în spital de pă
rinții lor naturali, de mai bine 
de jumătate de an au întins o 
mână de ajutor cadrelor din 
România care se ocupă cu creș

- -nrrnr:iiiiiiii

OfcOSCOP
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Azi aveți șansa unor câștiguri 
tateriale sau profesionale.

— o.jic'L
tocmai bun pen- 
mică vacanță.
— L M\LLE

I

m.
I ctiJ i.tA
Un moment 

tru a vă lua o
BA LA N 1 A

Sunteți dominat(ă) de o ușoară 
oboseală sau indispoziție.

ia)N — iv»i1 RL (
Destindere generală și predis

poziție la activtăți de agrement.
N.»t • I i A I UK — i s
Sunteți un excelent partener(ă) 

azi, indiferent de sfera de preocu
pări.

< APR.'. GNN - BOU
Zi propice participării la o 

trunire sau la o... horă.
în-

curei.i ardea o can lelă. Apoi lc-a 
zis: „Mama voastra rămâne cu 
voi și o să vă apere, dar voi sft 
fiți cuminți, să vă rugați, și la 
nevoie să strigați la ca și e.q vă 
v.i apăra dG toi ăul“.

l’l'-când femeia la țarina, copiii 
in ramas singuri acasa, in grija 
Maieu Domnului. După ce s-au 
rugat puțin, copiii s-au Jucat cu 
focul și îndată a luat casa foc. 
Văzând ci ca nimeni nu le poale 
ijuta, Iau căzut la icoana Maicii 

Domnului și strigau: „Mama! Ma
ma! nu ne liis.d" Și o MINUNE1 
I ocol nu ■ atins de peretele un
do so .iflj icoana J’rca Sfintei 
Născătoare do DuRim-zeii și Ic Cel 
doi copilași.

Auzind fentei i a i .ude rasa., 
alergă acasa. plângând și strigând 
i-u durere: „Halca Domnului, cum 
do-.ii lă;at copiii nu-i sii ardă In 

ferea și îngrijirea lor, specialiști 
în puericultură din Marea ”T- 
tanie. Și cum mediul joacă un 
rol foarte important în recuperarea 
acestor copii, cei doi tineri au 
pictat interiorul clădirii astfel în
cât acțiunea artei să fie benefică 
asupra „puilor de om". Tablou
rile se înșiruie unul după altul. 
O lume nouă se deschide în fața 
copiilor care vor percepe realita
tea cu alți ochj decât până acum. 
Chemarea spre frumos le va în
soți clipele copilăriei. Pe drept 
cuvânt, aflat la „vernisajul acesta 
neobișnuit", alături de cadrele 
medicale, de alți invitați, prima
rul municipiului, domnul Gheor- 
ghe Berea, remarca după vizita 
pe care a făcut-o în secție că este 
o bucurie să mai vedem că există 
și oamenj cu suflet în Petroșani, 
nu numai din cei puși pe... rele. 
Secția „distrofici" a spitalului este 
ca o galerie de artă, sau ca un 
palat de basm. '

• . •»i.»
Puteți regăsi prietenia sinceră 

a celor cunoscuți. Fiți mai puțin 
sever cu dv.

re,, « l — iLl’l itL
Ambiguități în comportamen

tul cu cei apropiați.
BEKKti. uKAGUM

Tendința reapariției unor obi
ceiuri mai vechi nu se exclude.

1AUK - ȘAlli’E
în urma unor proiecte de grup... 

satisfacție, încredere, realizări.
UL.MtSi — Cai

Comunicativitatea și buna dis
poziție vă aparțin azi in foarte 
mare măsură.

' RAC — OAIE
în ciuda unor mici probleme 

financiare se întrevede o zi deo
sebit de plăcută.

foc, că cy i-am lăsat în scama 
ta?" Ajungând acasă, a găsit cas,, 
încinsă de flăcări, numai peretele 
cy icoana Maicii Domnului era 
neatins de foc, iar copilașii se 
țineau cu mâjnile de icoană și 
strigau: „Mamă! Mamă!" Văzând 
aceasta, biata femeie s-a aruncat 
prin foc la icoana Maicii Domnu
lui și cu recunoștință a mărturi
sit cu Maica Domnului îi păzise 
copii de foc. Apoi cu ajutorul 
creștinilor, inclatâ și-a refăcut 

•gospodăria. Un caz similar s-a 
întâmplat nnul trecut in locali
tate. i Novaci, jud. GorJ, la o fa
milie căreia îi arsese casa șl nu
mai peretele unde era ICOANA 
nu arsese >i pe care subsemnatul 
i văzut-o.

Iată fraților, ce înseamnă cre
dința mare, educația copiilor in 
fric,. de DUMNEZEU șl nădej- 
dea puști in seama lui Dumne
zeu, a Maicii Domnului și-a Sfin
ților Săi rugători pcnfr.i noi pă
cătoșii.

PROGRAMUL 
TV.

MARȚI, 17 AUGUST

7,00 TVM. Telematinaî.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Confluențe.
13,00 Ecran de vacanță.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Conviețuiri-magazin.
17,05 Salut, prietenii (I).
17,55 Cabinet juridic.
1(1,35 Ziua națională a Indoneziei.
19,00 Reflector.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Atletism.
21.20 Film serial. Dragoste la pri

ma vedere.
22.20 Universul cunoașterii,
23,05 Meridianele dansului.
23.35 Salut, prieteni I (II)

0,15 Actualități.

RTL

7,00 Magazin matinal.
10,00 Șeful (s.p)
11,00 Frumos și bogat (s)
11.30 Prețul e bierbinte (cs)
12,00 Riscant (cs)
12.30 Duelul familiilor (cs)
13,00 Știrile amiezii
13.30 Sprmgfield Story (s)
14.20 California Clan (sj
15.10 Cheamă California (s)
16,00 Crima e pasiunea ei. (sp)
17,00 Ilans Meiser Show
)8,00 Cine e șeful aici? (s.co)
18.30 O familie foarte drăguță (s)
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
19,45 Știri
21.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rele
21,15 Miami Vice (sp)
23,00 Scaunul fierbinte
0,00 L.A. Lavv (s)
10,00 Legea și ordinea (<p)
1,55 Reluări,

PRO 7

6.20 Seriale și d.a. (r)
J0.53 Rapsodia vestului (r)
12.30 Reluări
14.25 încă o colivie cu „nebune"
16.10 Remington (r)
J7,05 Mr. Belvedere (s)
17,35 Visez la Jeannie -A)
18,Ou Trick 7-dy
19.25 Crci trei (s.co)
19,55 Flirtul străzii (show j
20.25 Roseannc (s)
21,00 Știri
21,15 în mrejele dragostei
23.25 T.I. Ilooker (s.p)

0,25 Ilavvai 5—0 (s.p)
1.20 Eu spionez (s.a.)
2.25 încă o colivie cu „nebune-
4.10 Reluări.

EUROSPORT

9,00 Aerobic •
10,00 Atletism CM Stuttgart (r) 
j 1,00 Ciclism (ci) CM, Norvegia 
12,00 Golf-magazin Turneul PGA 
13,00 Fotbal.
11,00 Atletism CM Stuttgaii
16,00 Tenis Turneul ATP
18,00 Fotbal, Cele mai fi unu -e 

goluri ale săptămânii.
19,00 Ciclism (d) CM, Norvegia.
22,00 Box. Meciuri internaționale. 
23,00 Atletism. GM Stuttgart

0,00 Biliard. GM: Slove Dfivîț 
Jamcs Wattana.
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CAM VA HA FOTBALULUI A fO^hii LA ^aUM
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Regele Marocului va afla despre 
această înfrîngere

O întâlnire cu Ilie Bălăci, ma
rele blond al lentei și al driblin
gului, copilul răsfățat și hulit al 
Craiovei, este pentru un reporter 
de provincie un fenomen rar, o 
șansă unică de a vedea în carne 
și oase o legendă vie. mai vie de
cât fotbalul, un atribut al provi
denței, mai ales atunci când fot
balul local nu răspunde prezent 
la apelul strigat. în ziua debutu
lui, din catalogul Diviziei Națio
nale sau al marilor întreceri in
ternaționale.

L-am abordat miercuri, după 
înfrângerea usturătoare a echipei 
sale, care l-a afectat mai mult 
decât pierderea turneului de la 
Craiova, mai ales că auzise des
pre Jiul, de la toți propovăduito
rii. că echipa lui Marcu este doar 
o umbră a celei care a fost, pen
tru acest interviu, plăcerea fiind 
reciprocă.

— Domnule Bălăci, în numele 
cititorilor din Valea Jiului, al 
Iubitorilor fotbalului și al simpa. 
tlzanților dvs., vă rog să ne acor
dați câteva momente și să vă re
feriți la ceea ce ați văzut astăzi, 
la ceea ce faceți și mai ales la 
echipa pe care o antrenați.

— In primul rând, îi salut pc 
toți locuitorii și cititorii ziarului 
dvs.. pe toți iubitorii fotbalului și 
admiratorii mei dorindu-le multă 
sănătate. Sunt afectat de această 
in frângere, cea mai usturătoare 

din tot turneul. Am învins Gala- 
țiul cu 2—0 la Craiova, fără drept 
de apel, am pierdut cu Universi
tatea pe nedrept, primul gol din 
ofsaid, al doilea din penâlty, și 
mai jucăm la Stoina unde nu 
cred că vom mai avea soarta de 
aici.

Jiul a jucat bine, peste aștep
tări. Stoica, Stancu, Anton și Cio-

Interviu cu Ilie BĂLĂCI
r/zz

banu sunt patru jucători pe care 
și i-ar dori orice echipă. Despre 
public însă am o altă părere, de
sigur nu despre tot. Am terminat 
campionatul pe locul IV, am câș
tigat cupa Marocului, echipa este 
în mare creștere de formă și vi
zăm titlul de campioană. Am un 
contract pe trei ani, cred că o să 
stau șase, sunt cu familia și sunt... 
vedeta echipei.

— Mi-ați spus că nu v-ați mai 
întoarce la Craiova, în primul 
rând ca antrenor T

— Niciodată 1 Echipa căreia 
i-am dat toată tinerețea mea, tot 
talentul și visul meu de-o viață, 
orașul pe care l-am făcut să stră
lucească pe harta lumii fotbalis
tice, publicul pe care l-am înflă
cărat până la ardere, toți m-au 
înlăturat. La Universitate m-au 
lăsat repetent, echipa nu m-a vrut 
nici ca antrenor, iar publicul m-a 

hulit, dând cu pietre după mine, 
pe când antrenam — grație lui 
Mircea Luccscu, căruia și acum 
îi mulțumesc — juniorii lui Dina- 
mo, având în acest fel sursa mea 
de existență. Nici acum nu-mi 
vine să cred.

(In ochii blondului atacant, dre
sorul lui Gentile, au izvorât la
crimile durerii. Toată pletora fot
balului îi ocupase parcă și sigur 
fără voie castelul visurilor sale).

— Care este situația financiară 
a echipei și dacă aveți... sponsori?

— Bugetul clubului este de 8 
milioane de dolari anual, iar 
patronul nu este altcineva decât 
ginerele regelui. Dacă totul va fi 
bine, în martie vom veni în pre
gătiri, o lună, în Parâng.

— Cum vl s-a părut întâlnirea 
cu antrenorul Jiului ?

— Cu Mitică ? Copleșitoare I 
Este un .om minunat. Lângă el 
m-am ridicat și eu la echipa na
țională. Am auzit că a avut greu- 
tăți în campionatul trecut. A fost 
un coleg de echipă 
admirabiL Dacă aș pu
tea să-l ajut cu ceva aȘ face orice 
Dar aici nu eu trebuie să ajut, ci 
în primul rând dl. Cozma, cel 
care a răsturnat Guvernul șl care 
poate răsturna și ierarhia fotbalu
lui românesc, făcând din Jiul cea 
mai puternică și mai bună echipă 
din România, în câțiva ani.

Fot o ai, div zi i B

Paringui cucerește publicul
Parângul Lunea — Cimentul Ficni 2—0 (1—0)

Debut spectaculos al Parângului, care a cucerit, înaintea celor 
două puncte puse in joc, inima publicului, ce-a umplut aproape 
până la refuz tribuna stadionului din localitate, complet renovat, 
cu un gazon ca o masă de biliard, și o conducere tehnico-admi- 
nistrativă, credem una dintre cele mai tinere din fotbalul Văii 
Jiului.

Gazdele au dominat copios, au jucat într-un tempo ridicat, 
purtându-și adversarul pe tot terenul, inițiind atacuri prin noii 
veniți Lazăr și Ocolișan — ultimul un „Răducioiu" al Parângului, 
bine lansați de ex-divizionarul A, Cristea, capul limpede a) echipei, 
și finalizate de un alt fost divizionar A, Doru Stana, autorul a 
două goluri superbe, ultimul l-am numi de kinogramă.

In apărare Muntoiu, Botezatu și Seimcanu au închis tot, Iar 
Codescu (libero) a dublat orj de câte ori a fost nevoie, oprind în 
două rânduri^ începuturile de... panică.

Oaspeții nu au contat în atac, doar în pai te., a doua și-au ară
tat câteva intenții ofensive, punând însă mare accent pe apărare 
și doar marile ratări ale lui Crețu, Ocolișan, Movilă, i-au salvat 
de la un scor ce ar fi oglindit mai bine diferența în desfășurarea 
jocului.

In min. 7, centralul Brândușan nu a acordat Parângului un 
unsprezece metri, dar n dictat un altul în min. 20, pe care însă 
Lazăr l-a ratat, trimițând balonul pe lângă bară. A venit Stana, 
min. 20 și cu un șut sec din careu, l-a învins pe bravul Iorga, cel 
care a suportat un tir furtunos, primind 11 șuturi pe spațiul porții 
din cele 24 trimise cu aceeași adresă. Ocolișan și mai ales Cristea 
au fost cei care au șutat aproape din orice poziție, mărind de fie
care dată pericolul fazelor.

După pauză, același aspect al partidei, gazdele ap dominat șl 
au reușit să mai înscrie doar o singură dată (au mai ratat trei 
mari ocazii) prin același Stana, gol cu stângul peste portar, acesta 
rămânând ca și la primul.., stană de piatră.

O victorie care confirmă speranțele unei echipe ce merită di
vizia B. .

Parângul: Bârzocanu — Muntoiu Seimcanu, Botezatu, Cristea, 
Codescu, Lazăr, Movilă (min. 79 Ursu), Ocolișan, Stana (cpt ), Crețu 
(min. 50 Nichimiș).

FOTBAL, DmV.Z.A A
Tractorul Brașov — Jiul Petroșani 2—0 (1—0)

întrucât partida s-a Jucat duminică, de la ora 18, încheindu-se 
deci târziu, Jiul a rămas peste n-'»aptc la Brașov, plecând spre casă, 
luni dimineața.

Până la ora închiderii ediției noastre, nu am reușit să luăm 
legătura cu ech.pa, apelând la corespondentul echipei dln Brașov, 
care, cu amabilitate, ne-a relatat următoarele:

„A marcat Brașoveanu, în min. 42 și 73. profitând de două 
inexactități în apărarea echipei din Petroșani.

Jocul a fost curat, desfășurat în limita fair-play-ului, cu toate 
că în min. 55, Stăncic n văzut cartonașul roșu, după ce în prima 
repriză „obținuse" unul galben (repetând isprava din meciul cu 
Oliympic Casablanca), lAsându-și echipa in 10 oameni, timp de 
35 de minute.

Jiul s-a apropiat arareori de poarta gazdelor, având în Stancu 
ccl mal periculos atacant și in Dorosz unul dintre cei mai buni 
apărători. Din păcate Jocul a beneficiat de un arbitraj confuz, de
zavantajând ambele echipe".

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 AUGUST 

1993

1. Dinamo — Steaua 2
2. Dacia Unirea — 1?G Brașov X
3. Electroputere — Farul 2
4. „Poli" Tim. — Univ. Cv. 2
5. Ceahlăul — Progresul 2
6. „U“ Cluj — Rapid l
7. UTA — Petrolul 1
8. FC Inter — Oțelul t
9. Sportul — Gloria 1

10. Gloria Buzău — FC Argeș X
11. Met. Plopeni — CSM Suceava 1
12. Corvinul — FG Bihor X
13. Tractorul — Jiul Petroșani 1

Programul turului Campionatului Național de Rugby

- Primul tur -
ETAPA 1 — 21 AUGUST 1993 

Steaua București — Rulmentul Barlad 
Minerul Lupcni — Știința Petroșani

ETAPA A II A - 28 AUGUST J993
Rulmentul Bârlad — Știința Petroșani 
Steaua București — Minerul Lupcni-

ET APA \ lil a — I SEPTEMBRIE 1993

FOND TOTAL DE CÂȘTIGURI: 
32 432 756 Ici.

Minerul Lupcni — Rulmentul Bârlad 
Știința Petroșani — Steaua București

Divizia Națională.
REZULTATE TEHNICE: Dacia Unirea — FC 

Brașov 0—0; Dinamo — Steaua 0—3; „Poli" Ti
mișoara — Univ. Craiova 1—2; Electroputere — 
Farul — 0—1; Ceahălăul — Progresul 0—2; „U“ 
Cluj — Rapid 2—0; UTA — Petrolul 2—1; FC 
Int.r Sibiu — Oțelul Galați 1—0; Sportul șlnlm- 
țes ('• ia Biftrița 2—0.

( I.A.SAMEN T

Divizia A, seria a Ii-a
REZULTATE TEHNICE: Armătura Zalău — 

ICIM Brașov 2—2; CFll Timișoara — Gloria 
Reșița 0—0; Phoenix Baia Marc — CFll Cluj 
2—3; CSM Reșița — FC Maramureș 1—I; Corvi
nul — I C Bihor 0—0; Metrom Brașov — Jiul 
IELJF Craiova 2—0; Gaz Metan Mediaș Uni
rea Alba Inii 1 1 —J; Tractorul Bihșov — Jiul 
Petroșani '-ll Metalul Bacs 1 — FC l’rubeta 
0—0,

Divizia B, seria a III - a
REZULTATE TEHNICE Chimia Gaești — CS Olt 3—0; Mine

rul Uricani — Metalurgistul Slatina 5—0; Jiul Rovjnari — ROVA 
Roșiori 2—0; Minerul Lupeni — Unirea Alexandria 1—0; Construc
torul Craiova — AS Paroșeni 1—0; Petrolul Stoina — CS Târgo- 
'ișl0 c—2; Dacia Pitești — E C. do Argeș 2—1; Parângul Lonca — 
Cimentul Ficni 2—0. Petrolul Videle — Minerul Mâtăsnri 1—0; 
M- l.ilurgisRjI Sădii — Metalurgistul Gugir 2—4.

CLASA MENI'

Timișoara; Uni'-. Craiova — „U" Cluj; Progresul 
— UTA; Rapid — Ceahlăul; retrolul — I (' Inter 
Sibiu; Oțelul Galați — Sportul studente- ' G'-nfa 
bistrița — Dar ia Unii ea,

1 Steaua 1 1 0 0 3—t) 2
2. Progresul 1 1 0 0 2-0 2
3. Sportul s'.ud .nți’si' 1 1 0 0 2—0 2
4. „U“ Cluj l 1 0 0 2-0 o
5 Univ. Cr-Tova ) 1 0 0 2-1 2
6. UTA 1 1 0 0 2—1 2
7. Farul Constant. 1 l 0 0 1—0 2
8. FC Inter J 1 0 0 1-0 2
P Dada Unirea 1 6 1 0 0-0 1

1/). FC Brașov 1 0 1 0 0-0 1
J) Petrolul Ploiești 1 0 0 1 1-2 u
12. „Poli" Timișoara I 0 0 1 1—2 0
13. Oțelul Galați J 0 0 1 0—1 0
11 Electroputere 1 0 0 1 0—1 0
15 Ceahlăul I 0 0 1 0—2 0
16 Răpiri 1 0 0 1 0-2 0
17 Glori , 1 0 0 1 0-2 0
18 D'nain,, 1 0 0 1 9-3 0

ETAPA , 1I1OAI :e, jii;;urt 1 G Hrașov

• ■ Dinamo; Steaua — Electroputere; Farul „î’oil

tljl'.i Zllall

CLASAMENT
1 FC Mai ,1111111 cș I 1 ■ 1 1) l 1 2
2 Tractorul IJmșov 1 1 0 0 t! 0 2
3 Metrom Brașov 1 — 1 0 0 2—0 2
4. CFR Cluj 1 1 0 0 3-2 2
5. JC1M Brașov 1 0 J 0 2—2 J
6. Unireo Alba lulia 1 0 1 0 I—J 1
7. Gloria Reșița 1 0 1 0 0-0 1
II. FC Bihor 1 0 1 0 0—0 1
0 FG Probei a 1 0 1 0 0—0 1

1 1 Armătura Zal;iu 1 0 1 0 2-2 1
11 Gaz Metan Me li.r. 1 <> 1 0 l-l 1
12 CFR Tilhimara 1 0 1 0 O-o l
13 Corvinul 1 0 1 0 0-0 1
1 1 Metalul B< ; 1 1 0 1 <1 0—0 1
15. Phoenix Baia M u< 1 0 0 1 2 3 0
16 Jiul Petiosanl 1 0 0 1 0 2 0
17 .Jiul IEI.IF C’raaiv , 1 (1 0 1 0-2 0
18 CSM Reșița 1 0 0 1 1 1 0

ETAPA VIITOARE -’l august IC 1 \ 1 11 .1 n
— CFR Timișoara. Glor iu Itcșil 1 - PI |O. ni -. 11 11a
Maro; CFR Cin) — CSM Rcș'ța; FC M II IIIIUI 1 ș

— Metrom Brașov; FC B iilor — G a/ M 1 111 M
dlaș; Jiul IEI.IF Ci.iiov.i — Cor vinul 1 iun»1 loar i;
Unirea Allm IiiH.-i — Tractorul llr’.IȘUV jiul r ?•
Iroțnni — M 1 < u Ib, ■ 1 ( 1 R 1) 11 1).' .1 tll.l

J Minerul Uriea .1
2 Petrolul Stoina
3. Chimia Găești
I Jiul Rovinarj 
j Parângul Lonca
6 Metalurgistul Cngii
7 Minerul Lupcni
8. Pi trolul Videle
9 Constructorul CT.iicn ,

I 1 Dania Pitești
II El. Curia do Ar.-.c:,
12 AS P.iroșcni
13 Minorul Mulăsari
I l Unire t Alexandri.1
I > Mctnbnijsliil S 1 Iu
16 Cimentul Fieni
17 ItOVAlb imi
l.l CS OH

O .1'11 .-islul Sado.

('.ș 1111 ' ix iști
M. 1 ilu: . ml Sl.i’ i'ia 
1:1 \PA 1 It\! \ T( )ARI 
h , Gâ . |« >v \ lim

1' ■ ’

Mor
1 - hui Ba' 'O,i't \S 
« — l'« nMi h Imul Cm

1 * 1

iii Stobu), UilISCtlI'll t li
1 . M ■ .

1
1

1
1

0
0

U
0

1)
6-2 2

1 1 0 0 3-0 j
1 1 0 0 2—0 2
1 1 0 0 2-0 2
1 1 0 0 4—2
1 l 0 0 1-0 2
1 1 0 0 1—0 2
1 1 0 0 1—0 2
1 1 0 0 2—1 2
1 0 0 1 1—2 0
1 0 0 1 9—1 0
1 0 0 1 0—1 0
1 0 0 1 0-1 0
1 0 0 1 .2—4 0
1 0 0 1 0-2 0
1 0 0 1 0—2 0
l 0 0 1 0-3 0
1 0 0 1 2—6 (Ș
1 0 0 1 0-5 0

usl M. 1 li I P glstll.1 Sl.i tina —
Btnerul 1 1 1. 1 'r»t 1 AI.a .in-
- M ui ItstllHI ' c s râi gi>

dv Ar , — Pe-
>ri 1 Pi’ U 1; Mi n cru| M âtâsarl —
1 l> 1 *• trrihi 1 V idt•Jp CS Olt
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ANIVERSARI

S _>ȚIA Cet i, copiii Cosmin și 
*1. ius urează dragului lor soț și 
M i Costel Tăbardău, patronul 

' irtnei „Minodora" Vulcan, la 
■eas aniversar, multă prosperitate, 

, ănălate, ani rnulți și fericiți ală- 
■url de noi, (9125135)

PTNTRU fiul meu drag Costel 
Î'ăbardău, la aniversare, mama

lino.lora, îi dorește tot ce e mal 
bun în lume și toată dragoste., 
pi a. (0125135)

I a PENTRU cel mai mic frate, 
rtimnat șl unchi, Costel Tâbădău.
a aniversare, toată fericirea Iu
bii, sănătate și succes în afaceri.

J___  Tf.1. .drag, Marcel, Dorina, 
i in. Glaudiu, Lavinia, Vali 

pin. (0125133) 
li* SORA Angela, cumnatul 
iepoții Adi și Cătălina 

lultă fericire și „La 
Ani !“. dragului lor 
Abăraău. (0125135)

GU DRAGOSTE, pentru Costel 
ăbărdău, la aniversarea zilei 
e naștere, toate florile din lume, 
iult noroc cu sănătate. Fratele 
>n. cumnata Irina, nepoții Leo- 
ard, Nina, Marlart, Marinela, 
evrge șl Mihaela. (0125135) 
Colectivul Firmei „Cosmin 
Mar!us“ SRL Constanță ureă- 

W patronului lor domnul Constan
tin Tăbărdău, la aniversarea zilei 
8e naștere, fericire, sănătate șl 
multă prosperitate. „La mulți 
|h| C. (0125135)
\ ANGAJAȚI! Firmei „Minodo- 
ră* Vulcan, cu Ocazia aniversării 
filei de naștere, urează patronului 

<X ?l’e senine șl fericire, succed 
(rt afaceri șl un sincer „La mulți 
Jni I*. (0125133)

FLORICA Lungu, contabilă, u- 
SeĂzâ patronului Constantin Tă- 
[ărdău, cu ocazia aniversării zilei 
1-0 nașțere, mult succ^ fericiri 
I Un călduros .La mulți ani l“. 

(0125135)
GRUPUL de colaborare de la 

Fabrica de Pâine, urează urt că!-

Valen- 
și Cos-

Viorel, 
doreso 
mulți... 

Constantin

duros „La mulți ani 1“ domnului 
Taburdau Constantin. (0125135)

PERSONALUL SC FLORA din 
Lupeni urează patroanei doamna 
Floiica Ion mult noroc în viață 
alături de tradiționalul „La mulți 
ani I". (0125112)

PENTRU cea mai scumpă soră 
și mătușă Adina Borcilă și pen
tru nepoțica Diana Bolea, la ani
versarea zilelor de naștere, multă, 
multă sănătate și toate florile din 
lume, alături de tradiționalul „La 
mulți ani I". Cu dragoste, Dumi
trii si Violeta. (0125118)

VÂNZĂRI

VÂND casă 5 camere, cără
mizi — 1000 bucăți, Fiat 1300 — 
posibilități înscriere și piese re
zervă, canapea șl patru fotolii, 
dulap 2 uși. Petroșani, Gh. Barl- 
țiu, 24. (0125147)

VÂND Oltcit Club 11 RM, 7000 
km. Birăoni, Cimpa, 42. (0125141)

VÂND Renault 10, stare bună, 
Petrila, slr. Minei, 23/20. (0125138)

VÂND apartament 2 camere, 2 
balcoane, Petrila, Minei, 29/34, 
între 12—17. (0125114)

VÂND Volkswagen Derbi, țâ. 
țnionetă Barkas 1,3 tone, Fiat 
Regata. Telefon 541772. (0125076) 

VÂND pat dublu demontabll, 
birou — preț avantajos. Str. Ahl- 
kandru Sahiâ, bloc nr. 3, ap. 16, 
Petrila. (0125134)

VÂND apartament cu 4 camere, 
bl. 18, scara A, ap. 12, Vulcan, 
Telefon 570720, după ora 14, 
(0125121)

VÂND presă cărămidă (electri
că) șl chioșc metalic. Petroșani, 
ștr. General Dragalina, bl, 10 C, 
ap. 30, după ora 15. (0125122)

VÂND Ladă 1200, ștare perfec
tă, CU multiple piese șchimb. Te
lefon 541696. (0125123}

VÂND Alfa RomeO Giulietta', 
1.6, 1983. Petrilâ, telefon 550868, 
(0125124)

OFERTE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială „Lo
tus" Import Export SRL anga
jează barmani-ospătari (Discoteca 
Universitate).

SG „MACO COMIMPEX" SRL 
cu sediul la Cinematograful Unț- 
rea din Petroșani, organizează, 
joi. 19 august, oi'a 9. concurs pen
tru ocuparea a două posturi os
pătari si 2 posturi vânzător, 
(0125130)

SC- „ENIGMA" SRL angajează 
tânăra prezentabilă, cunoscătoa
re engleza. Telefon 545812, orele 
10—19. (0125139)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 camere, 
Petroșani, Aviatorilor 19 B/l cu 
apartament 2 camere sau garso
nieră confort, zona Aeroport, plus 
diferență.

ÎNCHIRIERI

DAU cu chiri?, termen lung, 
garsonieră nemobilată, Petroșani. 
Telefon 543525. (0125146)

PIERDERI

PIERDUT permis pescuit pe 
numele Gîrjan Toan, eliberat de 
AGVPS Petroșani. 11 declar nul. 
(0125137)

PIERDUT certificat calificare 
în meseria miner, pe numele Țo- 
ma Georgel, eliberat de EM Lu
peni. 11 declar nul. (0125131)

PIERDUT adeverință calificare 
țneserla artificier pe numele 
Hangânu Vasile, eliberată de 
Ștațiâ Salvare Minieră Petroșani. 
O declar nulă. (0125133)

PUBLICITATE
Filiala Electrocentrale 

Paroșeni
ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE pentru vânzarea materiali lor rccuperabil- 
folosihile și a materialelor disponibile iu data de 18 au 
gust 1993 ora 10, la sediul întreprinderii.

Universitatea Tehnică 
Petroșani

Informează candidați! pentru concursul de admitere 
ce se va desfășura în 10 septembrie 1993, că își put pro 
cura contra cost feste la disciplinele:

*- Algebră;
— Elemente de analiză matematică;
— Geometrie în Spațiu si trigonometric;
— Fizică;
— Limba română;
— Limbi străine: cnglc ă, franceză, germană, rusă;
— Geografia României;
— Economic)
— Psihologie)
— Filozofic-
Testele sunt puse în vânzare la sediul Universității 

Tehnice Petroșani — Căminul studențesc nr- 1 (poarta)-

DECES■

SOȚI V Pălăguța, fiul Ghiță șl nepotul Alin, cu adâncă durere 
anunță decesul dragului lor

LlTlȚAN GllEORGIIE (68 ani)
înmormântarea, azi, Ora 14,30, din slr. Păcii, bl. 16, Petroșani, 

d. > (0125119)

Universitatea Tehnică din Petroșani
Plan de școlarizare

CL adâncă durere fiica Aurica, ginerele RomeO șl nepotul 
florin, anunță dispariția celui care a Io>t un om cU un suflet 
minunat

LI Pl Ț AN GllEORGIIE
Amintirea lui va rămâne vușii Ic vie in sufletele noastre. (0125120)

CU PROFUNDA durere, soția Ștefania șl nepoții anunță că 
ne-a părăsit pentru totdeauna iubitul nostru

SLClU VIOREL
înmormântarea va avea loc azi, ora 17.30, de la domiciliu. 

(0125129)

SORA Aurora și cumnatul Dumitru Barcnn deplâng dispari
ția fulgerătoare a celui care a fost un minunat Irate și cumnat 

SLClU VIOREL
Nu-1 vom uita niciodată. (0125129)

VELINII din blocul 11 sunt alături de familia iixlinerată ki 
pierderea celui caro a fosl Un bun vecin șl prieten

SUCIU VIORI L
Sincere condoleanțe. (0125128)

COMEMORĂRI

S-A SCURS un an de tristețe de când ne a părăsit iubita noastră 
LAZAR AGNES

Nu te vor uita niciodată fiica lullana, și nepoata Ramona. 
(0125100)

SOȚIA Ecaterina anunță cu aceeași durere In suflet că s-au 
ț!Ur* șase luni de lacrimi de când m-a păiasit pentru totdeauna 
iUtitul mcu soț

JACOTA DUMITRU
Va rămâne mereu în sufletul meu. Dumnezeu să-l odihne.iscă.

(0125127)

MAMA și Viva anunță cu ace-ași durere în suflet că s i scurs 
yn Ort de când ne-a părăsit penii ii totdeauna iubita noastră fiică.

ȘANDOIt DANIELA
Veșnică amintire. (6125126)

Cotidianul de opinii (I Informații „ZORI NOI" apare «ub egida 
SOCIETĂȚII COMERClAI I „ZORI 

înregistrată M Registrul Corn, ițului sub
nr. J 2Q/G21/199L

Cont virament: 307000201 — H( II p(. 
trojnnL

Dirertori MIRO-'X Hl.IORISCU
Director excculi»; (og Aii-x.wiiu

BOGDAN
*) Se poate organiza pe bază de opțiuni și învățământ sei.il, pentru cel puțin

20 de candid.(ți declarați admiși*

pe anul universitar 1993/1994, anul 1 de studii, conform 
prin Ordinul minstrului Nr- 4685/07-01- 1993

structurii aprobate

Forma de învățământ Total din (are:
Profilul, fără CU
Modulul, iaxa taxa
Specializarea de de

studii studii
TOTAL GENERAI. 780 635 145

1 INV AȚAMA.NT de lunga durata 490 420 70
a învățământ UNIVERSITAR 25 20 5
Specializările)
1- Psihosociologie 25 2Q 5
b- învățământ TEHNIC 465 400 65
Profilurile:
1* Construcții 5
2. Electromecanic 5Î 40 10
3- Mecanic 130 110 20
4, Mine 170 160 Io
5- Sisteme de producție to 25 15
0. Știința sistemelor și a calculatoarelor 25 $ 5
7- Științe aplicate 25 —

II INVAȚAMANT DF. SCURTA DURATA
(COLEGII UNI\ ERSITARE) 100 75 25

a- învățământ l MV ERSITAR 50 25 25

Specializările:
I- Birotica 50 25 25
b învățământ 'IEIINIC 50 50 —
Profilurile:
1 Electric 25 25 —
2. Electromecanic 25 25 —

III INVATAMANT ECONOMIC (lorm.i lungă ș
forma scurtă de iiHâțămânl) 190 1 10 50

Modulele:
1 l in.injc și bănci 10 35 5
2. (><-vliime, contabilitate și control linamiar 15 40 5
3) Management*) 105 65 40


