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Cronica unui proces 
amânat

In ziua procesului RĂII — Liga Sindicalelor Miniere, 
pe culoarele Judecătoriei din Petroșani era foarte puțină 
lume. La avizier era afișat un singur anunț ,,privind cau
zele pe rol din data de 16 08.1993. ,,RAH-ui chema în ju
decată Liga prin acțiunea nr- 4478 intentată în data de 12 
august 1993. Se cerea, conform avizierului, „constatarea 
neindeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 15/1991 pen
tru declanșarea și continuarea grevei11- In sală se aflau re
prezentanții Regiei, d-nii Rancea și Savulescu precum și dl. 
Constantin Popescu din partea Ligii- După domniile-lor au 
intrat ziariștii- A mai fost prezent și dl. Nicolae Uțica, pre
ședintele Partidului Libcral-Convenția Democratica, proas
păt revenit din concediu- Lumea n-a părut interesată de 
proces- Nici părțile implicate, în afara celor pomeniți mai 
sus. Când a intrat completul de judecată, lumea s-a ridi
cat in picioare. Apoi, s-au ascultat intervențiile părților 
aflate în proces. D-na președintă Georgeta Ilinca, a făcut 
cunoscut. Regiei și Ligii, ce documente va trebui să pre
zinte, fiecare, până la următoarea înfățișare După aceea, 
•Ședința a fost declarată închisă. Sala s-a ridicat, din nou, 
in picioare- Completul de judecată părăsea încăperea Ime
diat, ziariștii au pregătit reporlofoanele și l-au înconjurat 
pe dl ing. Rancea asaltându-1 cu întrebări de tot felul- In 
acest timp dl- Constantin Popescu a părăsit, discret, sala.

Mihai BARBU

ieri, la Petroșani, s-a deschis 
ce< mai mare magazin din Vaie

După aproape șase luni de la 
atacarea lucrărilor de renovare 
, viitorului magazin COMTIM 
Petroșani și după șapte procese 
avute cu Societatea „Diamant", 
toate câștigate, ieri, la Petroșani, în 
prezența directorului Coordonator 
de zonă, Caraș-Severin — Hune
doara, dl. ing. Glieorghe Ciorman, 
reprezentantul permanent al di
rectorului general al SC „HOL
DING" COMTIM — Timișoara, 
dl. ing. Florentin Cârpan, a ofi
cialităților orașului, iu frunte cu 
dl. ing. Glieorghe Bercii, prima
rul municipiului Petroșani, s-a 
deschis, la ora 11,00 cel mai mare 
magazin alimentar din întreg 
județul Hunedoara, suprafața 
comercială, 400 mp, cu o pondere 

a deverului zilnic de peste 8 mi
lioane lei.

• Au fost expuse pes’e 200 
sortimente de carne Și preparate 
din carne, toate prcambalate, pur
tând certificatul de cea mai buna 
calitate ;

• Produse complementare za. 
hăr, orez, dulciuri, cafea și bău
turi;

• Unitatea este condusă de dl. 
Vili Borhină, un comerciant în
născut, ajutat de d-na Adelina 
Diaconu.

Programul unității 
a fost stabilit znnic, intre orele 
C—20, inclusiv sâmbăta, iar pen
tru sărbătorile legale și duminica, 
între orele 7—12.

Dorel NEAM IU

Serialul nostru

Greva minerilor la ora adevărului
După ce prima înfățișare in procesul RĂII — Liga 

Sindicatelor Miniere Valea Jiului a luat sfârșit, dl- ing. 
Glieorghe Rancea a fost asaltat de reprezentanții presei 
centrale și locale. I-au pus, pe rând, întrebări reprezentanții 
cotidianului Zori noi, ai Rompresului (dl. Lucian Morogan), 
Tineretului Liber (dl Gigi Nicolau), Evenimentului Zilei 
(dl- Ilorațiu Ilulea) și României Libere (dl. El M. Corcoz) 
A rezultat un interviu-maraton și, îndrăznesc a crede, in- 
citant Poate că a ieșit puțin mai lung decât neam fi aș
teptat. Dar suntem convinși că, dat fiind interesul general, 
merită să-l prezentăm în totalitate-
Dl. ing. GHEORGHE RANCEA: 

„Sunt venit aici cu o misiune 
din parte,, Departamentului și a 
d-luj ministru Popescu. Vom dis
cuta două grupări de cerințe. Una 
vizează o grilă de salarizare iar 
cealaltă o analiză a posibilităților 
de creștere a producției și a pro
ductivității muncii. Astfel am pu. 
te., asigura un câștig apropiat de 
cel solicitat de muncitorii din 
Valea Jiului. Care vor fj rezul
tatele acestor analize ? încă nu 
am elementele necesare unei a- 
precien juste. Trebuie să primim 
răspunsul oficial al Oficiului Ju
dețean de Muncă și Protecție So
cială, privitor la contractul co
lectiv de muncă. Nu știu. încă, 
ce-i bun și ce nu-j bun. Vom ve
dea. Important este că muncitorii 
lucrează și-și văd de treaba dum
nealor. Se produce cărbune în 
Valea Jiului, iar colectivul de in
gineri și tehnicieni își pot vedea 
de atribuțiile specifice.

— Să înțelegem că Guvernul ar 
fi dispus să adauge ceva peste 
salariul mediu brut de 1G2 000 lei?

— Sunt două probleme total 
diferite Salariul mediu brut este 
un salariu pe care eu îl riegocicz 
la angajare. Câștigul este o treabă 
cu totul diferită. El poate fi si de 
2ă0 000 lei.

■ Dacă un lanț arc un 
capăt, atunci sigur, mai arc 
unul

— Este dl. Miron Cozm,, impli
cat în acțiunea pe care ați inten
tat-o Ligii ?

Interviu cu dl.

ing GHEORGHE RANCEA

lucrează 
sută

— Liga Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului gestionează proble
mele muncitorilor care 
în minerit. Sau a 80—90 la 
din ei. Sigur că eu nu pot să spun, 
astăzi, care din membrii l.igii e 
vinovat pentru lansarea, in prima 
etapă, a grevei de la Lupeni. Asta 
va aprecia instanța. Ca persoană 
particulară apreciez că au fost 
două etape ale acestei greve. Eta
pa din 28 iulie până în 2 august 
care poate fi pusă pe scama unor 
lidcrj sindicali mărunți și a doua 
etapă din 2 până în 9 august, pe
rioadă în care greva a fost condu
să de dl. Cozma. împreună cu 
alți câțiva și Cp participarea unor 
persoane din cadrul administrației.

— Vedeți posibile epurări în 
cadrul Consiliului de administra
ție ?

— Ele au fost, deja, solicitate. 
In ședința Consiliului de adminis
trație, ținută la Ministerul Indus, 
triilor au cerut, verbal, să . > fie 
înlocuiți dl. director general. Cos- 
tina.ș, dl. director tehnic Boanită 
și dl. Stoica Iacob, directorul nu 
nci Uricani. Oricum, tot ca.pâile. 
re personală, apreciez că modifi
carea structurii consiliului de ad
ministrație la Regia din Petroșani, 
făcută în luna mai, a fost necon
venabilă. In toată țara româneas
că și conform legislației româ
nești o singură persoană poate fi 
și angajatul unității respective și 
în consiliul de administrație. A- 
ccla este directorul’ general. Cei
lalți trebuie să fie specialiști și 
persoane neutre. Care nu pacti
zează,-nicidecum, cu situația con
venabilă, sau neconvenabilă, care 
se găsește, la un moment dat, în 
firmă. Aici s-a ajuns la situația 
că patru din cei nouă membri 
sunt angajați efectivi ai Regiei 
sau în unitățile Regiei.

— Cum s-a ajuns aici ?
— In luna mai, c-a urmare a 

unor anchete făcute în Valea 
Jiului (despre care dumneavoas
tră știți destule lucruri), s-a ho
tărât schimbarea directorului ge
neral și înlocuirea lui. Ca urmare 
a poziției liderilor de sindicat, dl. 
director general n-a fost schimbat, 
ba au mai fost cooptați în consi
liu încă două persoane din Regie: 
d-nii Boantă și Stoica. Dl. Seram- 
ficcanu lucrează la UP.SRUEEM 
care, așa, în absolut, este o altă 
unitate. Dar UI’SRUEEM-ul a 
aparținut Regiei și interferențele 
de interese sunt evidente.

(va urma)

Mihai BARBU

Din prea multă publicitate

Un miner și-a pierdut locul de muncă
■ Deși actualmente șomer, el a apărut pe prima pagină a /.arului „()ra“ ca grevit truntaș.

Cu ocazia greve, minerilor, pe pruna pagină a 
ziarului „Oia" a aparul poza „ortacului" Buhă- 
lescu Gheoigiiiț.i, in ii unica unui grup de mi
neri. Lui Gncorgliițâ ii place publicitatea, dar 
crede ca acum nu mai era cazul sa i se atribuie 
prezența ia o nouă acțiune muncitorească de 
acest g'n. De r e ? Pentru ca acum este șomer 
și deci ri-j avut nimic de-a late cu greva.

Gneorgliiță — un lânăi de 23 da am — era 
foarte dezamăgit când am stat de vorbă cu el. 
Aceeași poza ca și cea publicată apmii in „Ora" 
a mai apărut după miniriad.a din 13—13 iunie 
1990. Și i-a adus numai necazuri. Re atunci lu
cra la mina Valea de Ihiiz.i. După minerind;!, Ia 
care s-a dus că „așa a trebuit" dar „n-am făcut 
nimic rau sau de care să-mi fie rușine", Ghcor- 
ghițâ a revenit acasă și s-a rc.ipucat de lucru 
la fel ca până .atunci. Ca și cum nu s-ar fi în
tâmplat. nimic. In cinci ani de mir.ă n-a «avut 
nici un nemotival. Numai că... ceasul rău. Poza 
Jui a apărut atunci în '90 în foarte multe ziare, 
» stat atunci de vorba cu foaite rnulți ziariști și

a aparul chiar și la televizor Do aici au în .'•pui 
necazurile. Pentru că a fost rap.d pus pe bbei 
de la muncă pe diferite motive, care mai de care 
Adevăratul motiv este insă tocmai această „pu
blici! ite“ care i se făcuse in presa. Și el e con
țină de asta.

De atunci omul a umblat pi’ la toate minele, 
a fost chiar și la combinat .șl la ligă, dar... nume! 
Toată lumea l-a reluz.it spuiiandu-i ca „noi nu 
avem nevoie de oameni care .• c țin de mineria 
de". Motiv pentru c ire omtjJ a muncit do munci 
ram peste tot pe unde a putut. L?( mornuila.u, la 
patroni cu ziua sau pe unde a mai fost nevoie 
de el. Deh, -ă-și câștige și omul existența. „Ren 
tru că eu d< lurat nu mă apuc și să știu ca mor 
do f '.i:no“ Amin își găsise și el o „pilii" și nu 
lip- j mult să fie angajat undeva. C'u carte de 
muncă. Numai că... presa i-a publicat din nou 
foza dm '90. pe prima pagină, cu explicația a- 
daptatâ momentului august '93. Așa că...

Tiberiu VIN'ȚAN

Drumarii au amânat 
oeciaiișarta grevei 

generaie
începând cu dala de 1" august, 

în cazul nciczolvării confliciiiiu, 
d< mumă, Federația drumurilor 
din România urma sa intre in 
grevă generală. Conflictul n-a fost 
soluționat încă dai, având in ve
dere contextul actual (grev.i me
canicilor le locomotivă) și dispo
nibilitatea la dialog a repi ezentan- 
ților guvernului, declanșarea ulti
mei faze a conflictului de muncă 
a fost amânată. Mâine, pe 19 au
gust, va avea loc o nouă runda 
de negocieri. Poate ultima Ori. 
cum, guvernul actual este puter
nic zdruncinat de revendicările 
sindicale din ultim ( perioadă. 
(P.N.)

Stare acută 'a C.F.R.
■ Comitetul de firet ă a 

intrai in greva foamei
Ca urmare a „apelului la ra

țiune" făcut de liderul loan Vlad 
către greviști, in no.iptea de 
16/17 august, Rad.o România 
„Actualități", a anunțat că depou
rile de locomotive Craiova, Târgli 
Jiu. Râmni ii Vâlcea, Suceava, 
Satli Mare, Jibou și Lugoj și-au 
relu.il imediat i ti vitatea. Faptul 
că in celelalte di paiiri se mai dis
cută și se supun< la vot hotărârea 
de încetare a grevai pline înlr-o 
lumina proastă autoritatea lideru
lui, de c ,rc el însuși se îndoia, a- 
tunci când a declarat: „E puțin
piobabil c., greva să in-'Cteze, o- 
ricâl de convingător aș încerca 
să fiu, întrucât amenințarea de 
a fi acționat' în justiție a deter-

Ștcfan CIMPOI

(Continuare ia pag a 4 a)

reluz.it
relu.il
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Cascadori buni de plată
ț>, ir în câteva .secunde, in no.ipli a de sambutâ spre duminica, 

la ora unu, in Petroșani, pe strada Institutului s-a produs un acci
dent de circulație cu totul neobișnuit. I anâi ul Constantin Adrian 
.lin Pe roșa ni pire 15 ani. deci tara permis de circulație), pilota 
autoturismul Alfa R'»meo Julietta cu numărul WO-930-A, proprie
tatea lui Pătrașcii Nicolae, căruia i-a subtilizat cheile. Coborând 
In viteză. Constantin Adrian, a lovit patru autoturisme, mai 
întâi Dacia 1310 cu nr. 1—1110—2033, din care a ricoșat intr-un 
salcâm. Apoi a mai lovit autoturismele Dacia 1310 1—VL—1402,
2_ VI.—6389. >i Renault-ul 18 cu numărul 3—VI 5-196. Cu cele trei
autoturisme înmatriculare in județul Vâlcea veniseră oamenii la 
o înmormântare. Fuseseră parcate acolo deoarece zona era lumi
nată și in ab nția pazei nocturne de la intrare , în Universitate. 
Paguba este consi. i abilă și va trebui plătită de cineva, deoarece 
sunt cinci autoturisme avariate, inclusiv Alfa llomco, aș,, cum ne 
spunea dl. plubmitr Gabriel Mica de Itl Biroul de C irculație al Po
liției din Petioșuni. Duminică dimineața, când și-au văzut vâlcenii 
mașinile erau amarați.

Tot de 1., |. ut. Nici am 1 it că în curbele de la P. șlera Bolii 
s-a răsturnat autoba- ul mta llaba, de 16 tone, cu numărul de în- 
m .irifl.ire 31 — UD 463, piopi ie a te a SUTP-UG. Era sâmbăta 
seara in jurul ou i ’l). La poliție venit șoferul Postolache Vasile, 
cue a afirmat cn f-iind băut l-a rugat pe Amlricl l’etrică (munci
tor forestier), să condiua sau să oprească mașina. Dar tndrici nu 
«arc permis.

Duminică Uimim aț autobascul nt.i era in aceeași poziție, ras- 
■ urn da pe partea s'.ân i, iar carosabilul era plin de ulei. Adevă
rată capcană mirii alții. (Tilxtriu Sl’A l ARI )

Wugby
Minerul 

vrea sâ
D I a _e a fus' icvtl'l a cam

pion. .tuiui Frecai inclici.it, Mine
rul Lnprni, cu uc- .ași conducere 
U'inică. antrenai: prof. Vasile 
Bcrcu. prot. Ovidiu 1 lul s.U, All- 
gus'.in Baiasz, pit idinți secție: 
mg. Nicolae Jvunus, dr. G ne 
Ci ș,m, dorește in ediția 93—'91 
să confirme bunele aprecieri și
m. a ales să in,k plinească ol>>' c-
livul — a la . ' . ■ ,r'\i în primele
6 ui i ,, i n -le î:iti> c,, ii. 

L am al- rdit. lup.î un antren.i-
n. -nt d- dim n- ița. pe dl. V-i-ilc 
II‘T< ii, antrenoriil p'iiicip.il al 
e h>p< i. despre problemele .și 
s.tu.itpu Klui.a a Alinei ului, i-uni 
cu i âtev.i z • • in in'e le im pc- 
r- i campionatului, cai»- cu ama
bilii ite a ț;nut să fi - un in4 cio
cului de o t' t da transparență.

— Bun ’isit, d-le B■•re i, și in 
ni mele supo.t'rii r, il citito: ilor, 
va rui am a i- ul. i iți ultimele 
n 'Utal. de i.i d.v i/i, n.ir.i A, Mi- 
mr J I iițH-ni.

— Cu mul ă ,. a ■ i-, m. i .des 
ta interviu nu are im.ur1 alura 
psihica dintron nuci de campio
nul Minerul s a întărit intr-adevăr 
cu i.itcv.i pie-e d< marc gr utalc. 
Au sosit: Adrian G.îrbil (CER 
Constanța), lima a I l[-a, titular al 
echipei naționale, Enc Net lila 
(f cui), linij a Ill-.i, Florin .Sca
fe iu (Locomotiva Bmiirc.ști), li
nia a III--I, fost titular .d echi
pe, n.iț.onale d junioi i, Florin 
Ji.niii, (Locomotiva București), 
mijlo-.i, la gr.mi.ida, Ion P.mdc- 
tea Uin<’rul Beibești), centru și 
«Suinii I .nila (M ■ rid Băbești), 
linia III-.;.

ZZZ/ZZZZ/ZZZ/Z/ZZZZ/ZZZZ>V//ZZ////ZZ///ZZ/Z<ZZ////////Z/ZZZ////Z///ZZ7rZArZrZ7/7Z///////

B i ii 11 in e t r i
C^’N.SJ RUCTORI I. CRAIOVA — AS PAROSENI 1 0 (0 (n

Disputa aprigă pentru puncte m jocul celor două echipe, în < al ’ 
nou pioniov.ita Con.sti uetorul, pornind ca mare favorita, cil (âțiva 
ju ațo; i ,iăznți“ ek In div izion.u ele ('raiovei, nu a confiim.it aș
teptările, iar elivizionar.1 lui Mare u Buzdiiga le-a depășit ca joc, 
fund învinsa doar dintr-un II meln imaginar. Prima repriză a 
fost ei hil.br.ita, m dona <><-.izii rala'e de lord.u he și Zveinchic, dar 
fi cu intervenții de ultim moment ale a piuă lorilor, in frunte cu 
portarul larkns.

Dopa pauză, in min. 47, mbiliul limișorcan Nicolae PJc'ș.i, a 
dictat un 11 metri giaimt, p<. c,ire Ncdelcii, vai fui de atac ii gaz- 
«« lor, l-a transformi cu pr<^ izie, rezultatul din acest moment i î 
mânând Si scorul f nai al partidei. Oaspeții și-au verific ,it polen- 
palul |>ent!U greaua partida di? duminicii, când voi întâlni intr un 
prim clerby local, ediipa Minerul Liijx-ni

AS Paroșrni: Fiți k»iș Dodzmiki, Cioaiă, Nrucealii, Vesu, 
gvancuțt. Telh. MMiU.i (mm 
tkavi n^fcu'.m •* 5-s.lvi.if

•0 Cr«*țu), CoiinlaotineM ii, ls»rdach«,

Lupeni 
confirme

— Știu ca sâmbătă (21 îngust) 
im ■ pe noul campionat. C’u cine 
m.ii sunteți in serie?

— Avem o seric grea, echili
brată, dm car< mai f.ice parte 
St- .mă, Știința Petroșani, și Rul
mentul Bât Iad. Va fi greu, dar 
ne vom bate pentru locurile 1—2.

— Vă doiim mult smecs!
-- Mulțumesc și am încredere 

In băieți și in suporteri.

JOC CU.. EMOȚII
MINERI I. LI PENI — l'NIREA 

ALEXANDRIA l—1> (1-0).
Primita cu ipl-mze p- ntru de

butul sau in prima etapă de 
ampion.il cu joepc teren propriu, 

i chipa Minerul, întărită Cu câteva 
piese <i< i.- 1 i valoare, nu a adus 
totala .s.itisfa ție propriilor supor. 
teri, încheind partida cu un scor 
minim, dar nn rit it, oferind, insă, 
și râUv.i emoții tribimeior, hi 
partea ,i dou.i, .aiul ti.nacde por
tar Ghițan a intervenit s.iiutur în 
dona lândnii, salvând onoarea 
gazdelor.

Di butul a fost fmtiiniis, ctl un 
gol frumos m.irc.it de valorosul 
Tudor.ii Iu-, din lovitură liberă, 
m nilul 11, bara gol, și se credea 
Că scorul va fi unul obținut Li 
pas, la (, diferența ele 2—3 goluri.

Minutele s-au scurs, ocaziile 
s-au ral.it (l unu , și Tuduracbe) 
și oaspeții an speculat câteva ne- 
sineroniz.îi i. mai ales pc partea 
lui Palii hi, acolo unde, după 
pauză aii forțat cgalarea. Doar 
cu 1 - 0 di.i|>7i primele 45 de mi-

LEU — MAIMUȚA
Trăiți intr-o ambianță satisfă

cătoare în cercul de prieteni și 
cunoștințe.

FECIOARA — COCOȘUL
Deși receptate cu o mumitâ 

răceala, nu refuzați totuși posibi
lele invitații.

BALANȚA — CÂINELE
Putere de convingere, inițiativă 

și optimism, lata ce Vy oferă ziua 
de azi.

SCORPION — MISTREȚ
Nu vă pierdeți timpul cu discu

tarea unor probleme familiale co
tidiene.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Posibile intrigi în anturaj pe 

fondul n<sincerității, unor apro- 
piați.

CAPRICORN — BOU
Profitați de buna dispoziție a 

nlor upropiați antrenându-vâ in 
activități plăcute .și utile.

„Nu s-a jucat rău“
„.Jiul a abordat meciul curajos, 

dând m g< ncrul o rcpliră bună, 
unei echipe bune, frumos articu
lată în teren, caic joacă împj eunâ 
de câțiva „ni buni. Almosf' ra a 
fost una curată, disputa în teren 
fiind in limita regulamentului, 
!’■ ntru analiza partidei pe care o 
tăcem asltizi (nr ieri), va redau toa
te fazele fierbinți, consemnate de 
pe banca antrenorilor, cu gândul 
de a îndrepta cât mai repede gre- 
șeii le. de a oniout niza cât mai re
pede formația, 'lotul a fost bine 
până in min. 42, când Brașoveanu, 
afl.,1 in dani poziție de ofsaid, a 
marcat, golul fiind validat cn toa
te protestele noastre.

nul ■, ambele echipe .ni jucat res
tul partidei pe rai'.e.i atacului. 
Cei care au dai culoare avanei și 
doua bune situații de-a marca, au 
fost oaspeții, dar (Motan s-, opus 
admirabil, scoțând elin careul 
mic goluri gata făcute. Minerul 
a rat.it prin Nelu Păuna — bară, 
Gașpar, lovitură cu e.epul jxjstc 
po.Dtcl, Condoiu — șut slab din 
16 metri, mi nținân.i ace.i-.iâ mică 

diferență, mereu .'îiTiciiiiițatâ de 

nlaeiiri in tromba ale oaspeților 
și de siăl>icinnilc ivite pe ambele

Minerul preia șefia 
clasamentului

MINERUL UIUCAN1 — META
LURGISTUL SLATINA 5—0 
(4—0), Cu o noua linie de apărare, 
au plecat; Roșea, Tolciu, Alexan
dru, dar cu un atac în mare for
ma, Baltaru, Ceactisla, Dulcii și 
Topor, echipa lui Marin și Ma
rian a făcut legea in primele 45 
d< minute, când a surclasat fără 
dr.pt de apel o formație venita 
cu mari .speranțe, total întinerită, 
dar care a neglijat valoarea in
trinsecă a adversarului. După co 
tribuna plina și frumos colorată 
a gazdelor „ aplaudat un .șut cu 
efect al lui Baltaru, ea avea să 
răsplătească in prima repriză nu 
mai puțin de 1 goluri, unul mal 
frumos decât celalalt, dreptul de 
a sparge gheața revenindu i ta
lentatului CTacusta. In min. 12, 
din lovitura liberă directă, aceș
ti, a deschis scorul. El a cntapnl- 
lat mingea peste zid, direct în 
po.ntă după o execuție de mare 
rafinament. Tot el a transformat 
și penalii ul dictat in min. 23, 
fault in careu, cu Un șut precis 
în stânga portarului Ruccanti. A- 
Lieul Minerului zburdă spre ca- 

oaspeților șl ]a numai 6 mi

VĂRSĂTOR — 1IGRU
Întâlniri, proiecte de vacanță 

sau afaceri. Vești electrizante.

PEȘTI — IEPURE
Starea tiv. de dispoziție este 

satisfăcătoare. (9 poate schimba 
insă... telefonul de seară.

BERBIC — DRAGON
Acum e momentul începutului 

unor noi planuri.

TAUR — ȘARPE
Nu se exclud pentru azj anumi

te probleme sentimentale. Aten
ție la reacțiile parteneruulil

GEMENI — CAL
Azi puteți găsi condiții favora

bile purtării unor discuții con
structive.

RAC — OAIE
Nerăbdarea, tendința de a for

ța nota, de a risca mai mult de
cât trebuie va domină astăzi.

In primele 15 minute din repri
za a doua am făcut un joc bun, 
creându-ne câtevo situații de gol; 
lluza și Neicom au fost opriți din 
acțiune? A venit eliberare, lui 
Stăncic, pe nedrept, s-a dus Stoi
ca, așa cum a făcut Cioabă în 
meciul cu-Olimpic, dar s-a fluie
rat ofsaid, după care a căzut go
lul doi, marcat de Brașoveanu, din 
6 m. Nu mai spun în ce condiții. 
Nu au jucat Cristcscu, încă ncre- 
faeut, și Știi bulescu, disjuncție.

Jiul a aliniat următoarea forma, 
ție: Anton — Dorosz, Izsak, T.azăr, 
IIiiz,, (min. 80 Frlimoca), Cioabă, 
Stâncii, Stoica, Nciconi, Trăistaru, 
(min. 65 Rezcanu), Stăncic.

laturi ale terenului, ale fundași
lor laterali ai gazelelor.

Finalul a aparținut lotuși Mi
nerului, elar tabela ele marcaj... 
emoțiilor. Cei mai buni însă au 
fost: Ghițan, Gașpar și Tuelora- 
che. A uibitrat bine o brigada din 
Arad, avăndu-1 la centru pc Vic
tor Ciurascu, ajnt.it de J. Ci ișan 
și D. Todcrici.

Minerul: Ghițan — Bnruntia, 
Luniperde.in, Gașpar, Patriciii, 
Branețin, -Spânu, Troncca (min. 
46 Varga), Tudorache, N. Peîuna 
(min. 80 Condoiu), Fiimu.

nute distanță* Irimuș, cu un .șut 
sec, a centrat Ceactisla, a făcut 
inutilă intervenția ultimului apă
rător, ridicând scorul ln 3—0.

Fazele se succed tot în terenul 
advers și Baltaru a făcut 1—0, in 
min. 10, după o conlucrare cu 
noul sosit, vârful Topor. După 
pauză, tot Minerul a avut iniția
tiva conducând ostilitățile cu a- 
ccea.și abilitate. După ce Dulcu 
și l’ricopi au ratat pe rând, oas
peții au Inițiat două atacuri pe
riculoase fără a putea fi însă va
lorificate și lot Minorul a fost 
mai aproape de gol.

Baltaru a făcut 5—0, min, 85, 
șut m colțul lung făcând deliciul 
tribunei. Un *cor meritat intr-un 
joc bine condus do o brigadă din 
Târgu Mureș, avundu l la centru 
pe Ion Teodor, njulat de Mircca 
Bucur și Alexandru Orban.

Minerul: Popescu, Roșea, Iriinuș, 
Miitache (min, G0 l’ricopi), Cea- 
cuștii, Șlefanachc, Topor, Fioros- 
cu (tntn. 75 U’s.in), Dulcu, Balta- 
ni, Ormcnițam

PROGRAM
SATELIT

RTL

7,OU Magazin matinal.
10,00 Șeful (s.p)
11,00 Frumos și bogat (s)

11.30 Prețul e fierbinte
12,00 Riscant
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amiezii.
13.20 Springfield Story
14.20 California Clan
15.10 Cheamă California

16,00 Crima c pasiunea ci.
17,00 Ifans Meiser
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familiic foarte drăguță, 
19,00 Elf 99 (magazin in direct), 
J9,45 Știri
20.10 Exploziv-magazin
20.40 Vremuri bune, vrcmur.j rele*
21.15 B.L. Strykbr
23.15 Ștcaua TV.

0,15 Strigoii
1.55 Reluări.

PRO 7

5.55 Seriale Și da
10.30 Departe e calea
12.10 Seriale (r) ,
13.20 Un Colt pentiu toate caz.u- 

rile
14.10 Ziua cea mare
16.15 Rcmington
17.10 Mr. Belvedere.
17.40 Visez ],, JCannie
18.10 Trick 7 — da
19.25 Cei trei
19,55 O casă zgomotoasă
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21.15 Teama de omul negru.
23.15 Jakc și McC be
0,10 Uawai 5—0.
I, 05 Eu spionez.
2,10 Spada sara/iloj
5.45 Reluări.

El ROSPORT

9.30 AeroUic
10,00 Atletism. CM Stult£mt
11,00 Ciclism,
14.30 Atletism
16.00 Tenis. Turncid ATP.
18,00 Triatlon.
1D,OO Ciclism.
21.30 Știri sportive.
22,00 Automobidsm.
23,00 Atletism.
0,30 Box.
1,30 VVindsurfing.
2,00 Știri sportive. Rezultate, a* 

n.ilize, comentarii.

PROGRAMUL- 
TV.

MIERCURI, ÎS AUGUST

7,00 TVM. Telcinatinal,
10,00 TVR Iași.
II, 00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 La Sept.
13,00 Ecran de vacanța.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
11,15 Ora de ntuzicA.
15,00 Album de vacantă.
15.30 Cursurf de limbi străine.
15.45 O sama de cuvnitc,
16,00 Actualități.
16,05 Oameni de lângă noi.
16.35 Panoramic muzical.
17,05’ Sport-club.
18,00 Documentar arlistio,
18.30 Dosarele istoriei.
19,00 Festivalul internațional da 

folclor.
10.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
IM),40 Tclecinomnteea. Droelala I* 

lan|uri. (Rumâaia, HRB3X
22.40 Reporter S». ț
23.26 Simp< aton.

inclici.it
iiicip.il
confiim.it
ampion.il
m.irc.it
ajnt.it
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Deși sună ca dracu’, asta-i pagina

Documentar axioLgic de cărapșăn, prostiiușăn, viohișăi, dir și de 
crime, abuzuri sexuale, avorturi, divorțuri și... starea națiaaii 1

w DEVIZA NOASTRĂ ESTE i
HEI RUP. HEI RUP. HEI RUP BOOM I

Pastila de miercuri

Capcanele străzii
Munții noștri constituie remarcabile puncte <lc atracție 

pentru turiști- Maiestuoși, opulenți, tronează incontestabili 
universul dintre cer și apă.

Toposit pe meleagurile Văii Jiului le poți admira mă
reția- Dacă te afli însă la volanul unei mașini ești incapabil 
de a face acest lucru. Preocuparea șoferului este doar pen
tru slalomul susținut printre noianul de gropi ale asfaltului, 
denumit odinioară panglică neagră- Panglica a ramas dar 
e roasă de molii Negrul s-a transformat in gândurile celor 
de la volan.

Din aerul poluat al orașului Deva a venit aici pentru 
a vizita mirificele locuri ce duc spre Valea de Pești- Era 
încântat de tot ceea ce vede. Respira cu nesaț aerul dulce al 
unei senine zile de august. Când a observat multitudinea 

de gropi ce „străjuiesc** strada după orașul Lupeni, s a oprit- 
S a răzgândit însă căci nu venise degeaba pană aici. A 
pornit încet cu Volksvvagen ul negru pe care-1 conducea- 
Deodată un pocnet scurt 1 a făcut să tresară- A coborât în 
grabă din mașină și a constatat cu stupoare ca una din 
capcanele străzii ii găurise radiatorul-

Necăjit, s-a întors acasă. Nu 1 am putut opri nici cu, 
nici munții ce-și strigau disperați d</nădejdea-

Florin Bl.t S( K

C 790957178 fi

1 3’© i
C 79095717 8
3 z'~c-

■
<».J «-•

TV âtU. 3 $

o
Azi, 18 

august 
la

casele de 
schîmb

m
Q 

CK

MCI... O BRANZA
La începutul .săptămânii trecute, 

UACCVJ Petroșani — firma caic 
se ocupă cu asiguri.rea hranei mi
nerilor — a achiziționat de la o 
firmă particulară conserve de car- 
ne din impoit in valoare de a- 
proximativ 7 milioane de lei. La 
care se mai adaugă și o cantitate 
apreciabilă de brânză. Nn știm 
dacă aceste alimente au fost achi
ziționate pentru a se pun” in a- 
plicare rețetele culinare ale lui 
Miron Cozina sau pentru a asigura 
hrana rece a minerilor p< timp 
de grevă.

Iibciiu \ IN ( AN

Incredibil, dar adevărat!

Mort în restaurant, 
înainte de a servi masa
In cantina-iestaurant din Petroșani, aflată pe strada General 

Dragalina, a murit luni, pe la orele 12,30, un consumator care nici 
nu s-a atins de mâncarea sau berea cumpărate. Alertați, cei de la 
Salvare au venit și au constatat decesul. Pare a fi infarct. Apoi a 
vcnit.poliția. Pe cel moit il cheamă FANIC IOAN, născut la 9 apri
lie 1913 domiciliat în Petrila, str. Traian Vuia, nr. 37. Este pen
sionar. în buzunar i s-a găsit suina de 23 mii Ici.

Casierița din cantina restaurant ii aprinse, creștinește o lumâ
nare.

Lac de sudoare în ajtcrnut, se chinuia 
de mult șa adoarmă. In casa era înăbușitor 
de cald, iai ț-intarii lși făceau de a dreptul 
de cap. De la barieră se auzea semnalul, 
„Trebuie să fie Bucuieftiul", iși spuse și 
sări la fereastră.

Dintr-o tufă se auzea țâiâitul greierilor. 
Ceva mai departe i se păru ca zărește două 
umbre tuvalindu-se în iarbă... Nu mal cu
noscuse bărbat de-o veșnicie și Încă o zl. 
O cuprinse, brusc, un fel de gelozie: „Ce- 
ar fi dacă?.,." Gândul 1 se înfipse in inimă 
și-i dădea fiori. Intr-o clipă, se și pomeni 
în stradă. Furișându-se pe lângă ziduri, 
fără zgomot, parcă plutea. Răcoarea nopții 
ii mângâia trupul, gol sub rochia subțire, 
cu o voluptate de nede.scris. Și, totuși, 
ce1-u li lipsea...

După colț, auzi pași, apoi o voce: „Un'te 
duci, ia? Cc-ți trebu?" Nu-i plăcu vocea, 
nici tonul — părea să fie un bețiv — dar 
se opri, fără să-și dea seama cum și de ce. 
Străinul se apropiase deja. Era aeum la doj 
pași. Nu-1 vedea chipul dar li simțea ră
suflarea bărbătească. începură să-i tremure 
genunchii. Străinul o apucă și o trase spre 
el cu putere. Inima ii batea, sâ-i spargă 
pieptul, nu altaf O simțea și-n urechi, șl-n 
călcâie — peste tot.,. Din două mișcări o 
pu* Jos. Sânlt O dureau, sub apăsarea tru-
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pului lui ciolănos, dar nu asta conta atunci. 
El părea grăbit. N-o săruta. Era ocupat cu 
alicei,i, un altceva plăcut, al cărui gust 
ca aproape că-1 uitase...

Intr-un târziu, vlăguit, străinul se trase 
mai departe și-i zise, cu ciudă parca; „Ce-ai 
căutat ai găsiți" Aștepta, probabil, ca ca 
să se ridice și să se facă nevăzută în noap
tea din care tocmai iparusc ca o nâluc . 
Dar ea stătea pe loc, întinsa, nemișcată sub 
cerul rle stele...

Mai avea un gând sau nu mai avea nici 
un gând? Nici ca nu știa pn?a bine. Știa 
doar că fericire e puțina in viață și e în
gropată în pământ. In pământ sunt 
fericițiil Chiar in pământul acela pe caro 
il simțea rece sub ea și care o înțepa <a 
mii de ace, intrându 1 în piele, „i* a o să 
fie mâine dovada câ n-a fost doar un vis", 
gândi. Cum să facă să oprească trecerea 
care avea să risipească vraja?

Aproâpc se sperie când iși uzul propriul 
glas: .Ia spune, cc-ai făcut în ultimii ciițci 
ani?" Străinul se ridică șl, din cerul pe 
care silueta lui se profila maiestuos, șopti: 
„Dragoste". Apoi făcu pasul de care se 
temuse ea cel mai mult. Se ridică și ca în 
capul oaselor și-și puse tot dorul In priviri: 
„Itflmâil Mal violează-mă o dată, că ml 
place cum o facil" (Ștefan CIMPOI)

Aflat, cu parcul distractiv, in Petroșani I------------------------------------------------------------------- :-------- ,

Dl. Oiță a aruncat, primul, 
pjrtîetul dictatorului pe fe îastră

La Petroșani, primul om care a aruncat portretul lui Nicolao 
Ccaușcscu pe fc istiu a fost dl. Oița Nicolac. Aceasta se întâmpla 
in data de 22 d ■ mbrie 1989, pe ia prânz. Mediile de informare 
în masă anunțași i, deja, că dictatorul a fugit. In virtutea faptei 
sale, dl. Oiță s-a . Iresat d-lui primar solicitându-i eliberare^ unei 
adeverințe de revoluționar. Vă prezentăm scrisoarea fără a D<3 
permite nici Up comentariu pe marginea ei.

„Fac parte din Aociația Foștilor Deținuți Politici din România,, i 
cu carnetul nr. 5858, eliberat la data de 9 iulie 1992. In anul J98Q,' 
luna decembrie, înaintea fugii lui Ccaușescu mă aflam In PctrOa i 

l șani, cu „Parcul Distractiv", cu fiind de profesie circar. în nxjmen»- 
i tul acela 1 unea sa strâns la Primărie pentru revoltă. Eu m-am 

deplasat la fața locului și am cerut Miliției să lase armele pe bi
rou, unde se afla și porlârlța. Iar Miliția a ieșit, prin spate, 11T1- , 
preună cu militarii. In aceeași zi, împreună cu alte șase persoane, 
am fost trimiși la Poșta pentru a demobiliza pe cei ce conduceau ’ 
in acel moment. împreună c i noi au mai fost circa 20 de persoane».. - 
In urma ocupării Poștei, an. luat legătura cu Bucureștiuf prin dl* ’/ 
rectorul Poștei și directorii Hotelului Petroșani. Tentru conxirmaie,® 
poate da relații maiorul de irinată cc mi-a luat datele persor» vie. n 
Pentru cele arătate mai sus, vă rog foarte mult a-mi ellber-, o ade-K 
veilnță pentru participare la Revoluție. Toate datele sunt dețmutejl 

' de directorul hotelului și al poștei cât și de maiorul do armat A jq 
) De față a fost și doamn^ de la poartă. _
) Martori: d-nul Șarli — cazul cu poșta, spunându-1 lui Șarli

pistolul și Încărcătorul de la portar" Portarul a apăsat pe butondj 
și s-a deschis ușa. Am intrat peste director. l-am spu» sA facă lc- H 

I gătura cu Bucure.știul, cq hotelul din Petroșani, precum și cu SÎX-s.
tul Popular din Petroșani. Directorul a chemat mecanicii și a dat. 
imediat, legătura cu hotelul șl cu Sfatul Popular din Petroșani. 

I întrebând sfatul popular din Petroșani dacă a primit legătura CU 
, Bueurcști-ul, am întrebat-o și pe centralista de la hotei dacă l 

făcut legătura cu București-ul. Mi-a răspuns că da, aceasta >a 
l doamna Oiță căreia l-am mulțumit. '

Pentru cele relatate mai sus privind activitatea mea oe la 
hotelul din Petroșani propun ca martor pe administratorul hotel u- 

1 lui din Petroșani, dl. Mlhai și pe centralista hotelului. Ș» pentru 
i faptele mele eroice vă anexez fotografia mea. Pentru faptele avă- 

tate mal sus, vă rog să binevoiți a-mi elibera o dovadă prin care 
să rezulte participarea mea la Revoluție. In speranța că m-aț> în
țeles, vă rog să primiți sincere mulțumiri". 11

Mih-d BARHH j'
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Rtare acută la C.F.h.
(Urmare din pag 1)

minat o rea <ie extrem ci? v.olen- 
tă“. Pe de altă parte, Biroul de 
Presa al Parchetului General ;1 
confirmat că Administrația 
SNCFR a depus o plângere pe
nală, iar domnii Ovidiu Gheor- 
ghian ți loan Șandru au fost ci
tați de Parchetul de pe lângă Tri
bunalul județean Brașov pentru 
încălcarea art. 274 C.P.

In replică, iată ce declara dl. 
Ioan Șandru, postului de redio 
BBC, în seara zilei de luni: „Dacă 
citează, să-i citeze pe toți! Oame
nii au spus că nimeni nu părăseș
te Depoul, cât suntem în grevă. 
Nu mă voi prezenta. Eu mă su
pun oamenilor1'. Cine spunea oare, 
că nimeni nu e mai presus de 
Lege ?

La Cotroceni. după patru ore 
de discuți; cu liderii greviștilor,

s-a convenit asupra stingerii con
flictului de muncă în trei etape : 
1. — Intrarea în legalitate; 2. — 
Asigurarea activității normale și 
recuperarea pagubelor; 3 — Re
luarea negocierilor cu administra
ția SNCFR. Se are în vedere și 
elaborarea, până la 31 decembrie, 
a unui proiect de lege a Cailor 
Ferate, care să țină cont de toate 
propunerile, inclusiv o nouă ie
rarhizare a funcțiilor .și salariilor. 
Președintele României a mai pre
cizat: „Țn fond, există o singură 
revendicare: revenirea la un sis
tem de salarizare caduc, prevă
zut în Legea 57/74, când din 10 
mii de mecanici, doar 530 erau 
încadrați la treapta 31. Astăzi 
sunt 6500, din același total de 10 
mii. Chiar dacă ar dori să rezolve 
cineva această problemă, nu e- 
xistă surse, cu toate majorările 
de tarife de până acum. Salariul

. mediu, pe luna iulie, al mecani
cilor de locomotiva a fost de 200 
mii lei. Dacă ar fi sâ discutăm e- 
chitabil, nu este normal <a toc
mai categoriile sociale care dispun 
de veniturile cele mai mari să 
aibă asemenea pretenții. La nive
lul economiei naționale, sunt alto 
necorelări. mult mai grave. Sunt 
medici primari, universitari, a- 
viatorii de pe supersonice, care 
au sub 100 de mii. Pe de altă 
parte, mi se pare deosebit de 
gravă nerespectarea legii și a u- 
nor hotărâri ale organelor de 
justiție. Asta pune în pericol toa
te realizările pe calea democrati
zării societății noastre, făcând 
loc anarhiei. Singura cale este 
reluarea lucrului".

La Depoul CFR Petroșani, s-a 
hotărât, prin vot, în dimineața 
zilei de marți, continuarea grevei 
totale .și, în plus intrarea meca

nicilor de locomotivă în greva 
foamei. Până în jurul orei 10,30, 
semnaseră tabelul pentru decla
rarea greve; foamei 17 salariați 
ai depoului, lista rămânând în 
continuare deschisă. Pe de altă 
parte, dl. Iosif Murg, liderul sin
dicatului din cadrul Depoului 
CFR Petroșani a declarat că toate 
comunicatele care s-au dat au 
denaturat adevărul, exemplifi
când prin faptul că, după cum 
susține domnia sa, remiza Lugoj 
n-a încetat greva, așa cum „ lă
sat să se înțeleagă Radio Bucu
rești.

Intr-o altă ordine de idei, dl. 
Iosif Murg a afirmat că a fost 
anunțat telefonic să se prezinte 
la Procuratur., județului Hune
doara și că oamenii nu-1 vor lăsa 
să plece sau, în cel mai rău caz 
vor merge toți împreună cu el.

Deocamdată nu a piimit citați.
Comitetul de grevă a anunți: 

la S;mcr:n intrarea în greva foa
mei ți așteaptă sosirea mediculu, 
însărcinat cu înregistrarea și su
pravegherea stării sănătății gre- 
viștilor.

In concluzie, se poate aprecia 
că mult-așteptata mediere a pre
ședintelui României s-a încheiat 
și ea cu „sfaturi părintești" pe 
care nimeni nu le-a luat în sea
mă. Situația de față este efectul 
firesc al lanțului de compromi
suri care au însoțit, Încă de la 
instalare, actualul Guvern. Criza 
cu care se confruntă Puterea este 
ilustrată elocvent de faptul că 
nici președintele ales n-a rei t 
să pună în mișcare roțile locomo
tivelor, trecând pe linie moartă 
și ultima speranță.

M/Că PUBLICITATE
ANIV ERSARE

LA ÎMPLINIREA frumoa
sei vârste de 22 ani, îți do
resc ție, dragă Blaga Karinna 
Bianca, toate florile din lume, 
însoțite de dragostea mea, mult 
noroc, sănătate, fericire și tra
diționalul „La mulți ani 1". Lo
godnicul Adi. (0125217)

VÂNZĂRI

VÂND Lada 1200, stare perfec
ta, cu multiple piese schimb. Te
lefon 541696. (0125123)

VÂND presă cărămidă (electri
că) și chioșc metalic. Petroșani, 
str. General Dragalira, bl. 10 C, 
ap. 30, după ora 15. (0125122)

VÂND garsonieră (Stadion), 
deosebită, convenabil. Telefon 
545779. (0125203)

VÂND urgent Dacia 1310 și 
garsonieră. Telefon 545397. 
(0125221)

VÂND urgent Fiat Regata, Volks- 
wagen Derbi, camionetă Barcas. 
Telefon 541772. (0125219)

VÂND Wartburg 353, 7 ani — 
850 000. Cumpăr talon, Volkswa- 
gen Golf Diesel. Petroșani, Repu
blicii, 103/25. (0125144)

VÂND instalație Hicomat în. 
locuitor ambreiaj, deosebit. Lu- 
peni, telefon 560927, între orele 
11—16. (012513)

VÂND urgent televizor Dia
mant 210 B, cu casetă — 50 000. 
Petroșani, Păcii, bl. 4, ap. 8, până 
la 16,30. (0125142)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

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

diferență.

SCHIMB apartament 3 camere, 

Lupeni, bl. 200, cu garsonieră 

confort I, în Lupeni — Vulcan. 

Relații: Paroșeni, bl. C, ap. 6, du
pă ora 18. (0125205)

PIERDERI

PIERDUT certificat calificare 
miner, nr. A — 22159/1970, elibe
rat de EM Pctrila. 11 declar nul. 
(0125204)

Liceul de Informatică 
Petroșanianunța

concurs pentru admitere în clasa a IX-a : 12 locuri, profilul 
engleză bilingv.

Relații suplimentare, la secretariat- (0125222)

oferte serviciu

VÂND ARO 244, cu remorcă, 
mașină Înghețată și căbănuță 
lemn. Informații: Uricani, tele
fon 142 (0125215)

CUMPĂR apartament 3 came
re, zonă centrala. Telefon 545930. 
(0125216)

SC „BANAȚAN", vinde auto- 
. turism Renanii 18 Turbo Diesel 

Break. Informații, la telefon 
‘541896. (0125113)

VÂND mobilă dormitor lustrui
tă — 95 000. Vulcan, Preparației, 

‘ F'6/36. (0125207)

VÂND televizoare color Phi- 
lips — 143 000 buc., video rccor- 
der Grundig cu telecomandă —

■ 155 000, televizor alb negru sport
— 50 000, frigider Arctic, 240 litri
— 210 000, canapea, fotolii, biblio
tecă. vitrine, birou, masă, scaune.

f Anton P înn, nr. 30, Petroșani. 
‘ (0125208)

*
VAHD urg-nl BMV 320. Vul-

■ can, str. Parc Octogon, bl. P, sc. 
f' 1, ap. J8, z Inie între or< le 18—20,

(0125202)

VÂND Aud] 100, înmalri'ulat. 
Uricani, 23 August, JJ1/9. (0125201)

VÂND urgent, foarte convena
bil, Valkswagen 1300. Cimpa, 
Bir ioni, 35 bis. (0125206)

ABATORUL Petroșani, anga
jează urgent, un zidar-zugrav, cu 

scule (bărbat). Relații suplimen
tare. la telefon 542893. (0125209)

SOCIETATEA Comercială „l’c- 

trea" cu sediul în Pctrila, str. 
Republicii, bloc 106. magazin 
„Atis“ angajează vânzători-bar- 

mani, ospătari. Relații la sediu, 
intre orele 18—20. (0125220)

PIERDUT ștampila cu înscrisul 
„Clubul muncitoresc Vulcan. O de
clar nulă. (0125211)

PIERDUT legitimație bibliote
ca nr. 350, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0125148)

PIERDUT diplomă bacalaureat 
pe numele Matei Florian Artur, 
eliberată de Liceul matematică fi
zică Petroșani. O declar nulii. 
(0125211)

DECES

SOȚIA Patru Valentina și copiii mulțumesc tuturor celor ce 
le-au fost alături prin ajutor și prezență la marea durere prici
nuită de dispariția dragului lor

PATRU M\RIN

(0125149)

SOCIETATEA COMERCI ALA ^JJIAM ANT“ 
ANUNȚA 

licitație publică în 1 sept, a-c- ora 10
— locația gestiunii unitatea Eva — Confecții
— închirierea unui spațiu de depozitare în completul 

Minerul
—- vânzarea de ambalaje (diverse) 
Informații și înscrieri la sediul societății. Tel. 545341- 

(0125212)

Stația Centrală de Salvare 
Minieră - SALVAMIN Petroșani 

>
t

Organizează în ziua de 30 august 1993, ora 8, concurs 
pentru ocuparea unui post de asistent medical la punctul 
de prim ajutor al EM Lupeni.

Relații suplimentare la SCSM — SALVAM1N Petro
șani, str- Lunca, nr. 00 bis, telefon 515521, între orele 7—15-

S.C. Metrofrig Impex 
SRL Vulcan

VINI) E

H casc de marcat, omologate, cu condiții programare 
TVA-

I IRMA ASIGURA SERVICE ȘI CONSUMABILE.
Relații la telefon 570992, între orele 7 — 20- sau la 

sediul firmei din Vulcan, str. Vasile Alccsandri, bl- 42 
parter. (0125150)

COME WORARE

NIMENI și nimic nu x i putea umple golul și durerea ce nc-ai 
lir.at in suflet Pios omagiu la împlinirea unui an de la decesul 
scumpei noastre mame

NAGY IULIANA

cui ai trăit nc-ai iubit, cât vum trai te vom iubi.
Fiicei- Iluș și I- .fora. (0125132)

Cotidianul do opinii ;l informații „ZORI NOI" apare sub egide 
SOLIEI A |ll COMERCIALE „ZORI NOU S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.
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