
Și totuși, ieri, a fost 23 August! Un gând 
pios pentru cei ce s-au jertfit îs? acele 

zile ale anului 1944, n-ar strica nimănui, 
indiferent ce spun unii...
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Istorie
confiscată

In toate timpurile, in țării'.1 cu 
regimuri t tihtare au cir.ulat 
două versiuni despre istoria con
temporană: un i. scrisă, oficială 
șl alta pe cm'a e. orale. întreți
nută de cei care au trăit in mi|- 
locul ori la periferia unor eveni
mente a'.-- căror con'Lcințe sunt 
de mare importanța. Așa ți cu 
ziua de 23 august caic ne-a readus 
in minte o dată despre care ni 
s au spus doar puni te de v.dere 
convenabile sistemului polit c, fi
ind o zi echivalentă cu debarca
rea comuni-,' dor de pe lărumu- 
i ile ■suvieti'-e.

Vreme d? 45 d< ani □ fost ziua 
națională a Român e.. d ințe- 
lesurile cu privire ia ce s-a pe
trecut atunci s-au lot schimbat. 
Adică a fost definita „insurecție" 
și apoi „revoluție", deci la care 
ar fi participat comuniștii. De 
fapt singurul reprezentant ai co
muniștilor a fost Lucrcțiu Pâtrăș- 
canu, executat sumar peste câțiva 
fini, cei care a participat l.a lo
vitura de stat organizată l.a Pa
latul regal. Pentru că asta a fost, 
cu scopul de a scoate țara vlăguită 
de război de sub influcnț.-i axei 
B tlinRorua. La acea lovitură 
de st.it au participat oameni poli
tici de mare anvergură, ața cum 
era Iuliu Manlu (l’NȚ) ori Titcl 
I’- tri'-cu. planul fiind pus la cale, 
în cel mai de ă.âr7it secret, îm

preună cu legile Mihai. In acea 
zi de 23 august a fost arestat ma
ici. ilul f'>n Antonescu. Motivația 
lovituri, do stat era d<r natură 
națională, adică pentru păstrarea 
independenței țârii.

Evenimentele ce se petreceau 
a um 49 dc ani n-aveau nici o 
legătură cu comuniștii, deși ne au 
fost impui.ite urechile și mințile 
ani și ani, neabătut, de pe băncile 
și ulii. Era un fals istoric, i'iltn tot 
un fals grosolan era acida că Crill- 
șescu și consoarta ,-tr fi avut cine 
.știe ce merite în scenariu. Ei pe 
atunci erau, politicește privind 
lucrurile, inexistenți. Cine a avut 
o contribuții- e nț. il.i a f-i-,1 ar
mat.i.

După intliii ’ , raboiului Ro
mânia, In cin I i eforturilor di
plomatice a delegației noastre, 
eia considerată, nedrept, țaiâ în
vinsă. Așa a intrat în zona de 
influent.! a Uniunii Sovietice care 
a stors tot ce s-a putut stoaicc din 
țara noastră. A,.i neam pricopsit 
ctl comuniștii veniți de la Mos
cova.

Printr-o insistent! și rafinată 
p-opaganrlă, condimentată cu de
filări ți sărbători cu fast, ziua 
de 23 august a fost deturnată de 
la ,-id.-v.ir.it.i lovitură dc stat, li-

Tibcriii SP.VfARU

(Continuare in pag. a 2-a)

Se „AUDi“ 
șî în Germania

Domnul Ifnrtwig Meier, preșe
dinte a1 organizației de Cruce Ro
șie din Plau-n — Germania, a 
fost văduvit. Ia ultima sa vizită 
in România dc un spendid auto
turism marca „Audi". -Sui priza n-a 
fost prea mare, deoarece nemții, 
de ia război încoace, au cam în
vățul să ne cunoască și. vorba poe 
tiilui „Eu nu ți-av dori vreodată / 
sa ajungi să ne cunoști", dar dacă 
toi te apuci, mergi până Ja capăt!

In replica, o delegație din Va
lea Jiului a vizitat, recent, Ger
mania, la invitați,, Crucii Roșii 
germane. Domnul Meier i-a primit 
cum sc cuvine. Numai ca. la Dres- 
da, in noaptea zilei de 4 august, 
răufăcători ramași neidentificați 
i-au spart mașina personala — 
lot un „Audi" — și au sustras din 
ca — ce credeți? — pașapoartele 
delegației române. Sa bănuic-te 
că a fost vorba de un exercițiu 
demonstrativ al a-ociației nc n- 
profit „Me-eiiisn f ră frontiere", 
car. nu mai știu ai am pe tind 1 să 
scoatu cam . i (>t C.)

Trei p e - o
E i le la.i’.i cu ochiul in fiecare zi. în văzul lu- 

iiih, dar ei... nimic! Nu îndrăzneau. Pună intr-o 
zi. an I du, ,i ce au ras câ ■ o bere, cel mai nuc 
d.nlre i i trei a z**: <«EU o i.,u!~ șt a luat-o...

Ci lalți au flancat-o imediat, ca tuful umili-o cum 
s-au priceput mai bine și. după ce s-au asigurat 
ca nevestele n-au prins de veste, au pus-o jos 
in colonia Jc cotețe din Aeroport.

Acolo s a iscat o scuită ceartă cu privire la 
cel caic merită -.a fie primul. Soluția datului cu 
banul s-a dovedit, și de ai-i-astâ dată, cea mai 
buna. Cel m.ii vechi eh- zile a luat-o primul. Mân. 
zul a căzut p1 locul tiei. ilar n a regi I it. Le-a 
venit răiuliil do atâtea ori încât spre sfârșit, nu 
se m ii puteau ține pe picioare' și o treceau din 
mânii in mâna stând in iund Ea nu opune,i re
zistent 5...

bistrițeană!
Zoi i zilei de 23 august i-au surprins uzj de 

rouă, printre cotețe. Goală, răstui n itâ în iarbă, ea 
nu se mai mișca. Cei trei. împovărați de gravl- 
t iti-;i faptei comise, vinovațj în cuget și-n sim
ții i. se îndreptau spre casele lor. când i-am în
tâlnit. Veneau de parcă s-ar fi dus... Unul dintre 
ei îmi era cunoscut si l-am abordat, deși încerca 
să mă evit --. „De undi veniți la ora asta?" Ml-a 
arat.it cu mâna locul, apoi a reușit să articuleze: 
„Am luat jeri o „Bistrițeană" știi, din aia cu 1500, 
iți convine, dar e taro al dracului, arc 50 de gra
de! Nc a dat gata pe toți trei! Daca n-am mal 
nimerit noj casa, dc ici. de la doi pași?!..."

Ștefan CIMPOI

Scurt interviu despre situația din România cu.-.

Decebal, regele dacilor
— Mărite Dect-bal, cum creduli 

că se poate ieși <lin criza „de pro- 
fundis" in care a ajuns România?

— Re timpul meu nu erau crize. 
Criză este un cuvânt ai „vracilor" 
atât politici cât și sociali Pe tim
pul m'a cât produceam atât a- 
veam. atât consumam.

— Nu cumva militați și dumnea
voastră spre cumpătare, spre ra
ționalizare ?

— „Mens sana in ccrpore sano“, 
asta era deviza noastră. Diverși 
ficari',! muncii noastre și truda 
zilnică ne dădea belșug. O „pauză 
prelungită" in munca noastră crea

In pag, a 3-a 

„oameni politici", adică acei oa
meni care constatau că se poala 
sta și chiar se putea supraviețui,

— Constat, mărite Decebal, câ 
aveți o „anumită" pregătire soci.il- 
politicâ în problematica muncii.

— „Pregătire" nu pentru că nu 
era timp să ne „scolim". Noi eram 
in permanența la apărarea hota
relor țării, ne „perfecționam" prin 
muncă.

Interviu ini iginaf și consemnat
loan VEI.ICA

(Continuare in pag a 2-a)

Despre Luceafărul huilei și Luceafărul-pur și shupiu
Dl. Miron Cosma a făcut, odată, 

o afirmai - c e- „ la. t o ia
neașteptată. A spus câ profesoara 
s i de română ar fi remarcat fap
tul ci seamănă cu Mihai Emines 
cu Intâmplanre., fat 1 că itut dl. 
Miion Cosma cât și c< I ie sem
nează aceste iandini nă fi învățat 
limba și literatura română cu 
doamna prof.soaiă Cornelia l’.in- 
tclimon. Am întâlnit-o, recent, pe 
fosta noastră profesoară pe culoa
rele Liceului Industii.il din Be- 
troșani. Am întrebat o pe distinsa 
doamna l’anteiimon dacă a f 'cut 
«au nu celebra afirmație. Mi-a 
răspuns, zâmbind, „știi câte ge
nerații de elevi am avut. Nu neg 
că aș fi spus. Important e cu <11.

Cosma a reținut asia. „Nu-I putem 
neg,, liderului minier o oarecare 
ii a m mari- fizionomie a cu „Lucea
fărul'. Este, o spunem, cu slmpa. 
tic, lin bărbat falnic. Dar cure se 
coiiiprntiî la opusul, molidului. 
D.ita <11. Cosma cri-d» in spusele 
profe Surei ii.i’Ii ■ dumnealui ti e- 
biiie sii mai ști ■ 'ii. în lit raliirâ, 
modelul se comportă iii.mic. In 
sensul că după Emine-cn o iu
ti i igâ generație a vrut s.i sirio 
la fel o Emirii -cu. Sau, d i ă n-a 
avut o personalitate puternică, 
poetul coc sa născut după Emi- 
ne-cii n-a putut scrie altfel. I) ,i 
ai fj vrut din l >1 sufletul. La in 
tâlniii a de 20 di ard de la fermi' 
naica liceului dl. Coana „ venit 

dir ct de l.i Geneva l-'oștii lui 
colegi im au spus că au văzut in 
el pe colegul de odinioriiiî. A lunși 
In acest punct aș vrea să i rea
mintesc d-lui Cosma o scrisoare pe 
care Mihai Emines n io adicaa- 
z.i pi icl> niiluni său Samson Bod- 
naicscu. Emineseu se afla In acel 
timp la Berlin. .Scris --c până la 
aci ,i ilata „înger 1 i demon", l'loa- 
ie albaștrii. Sonete (Trciiiil-nu a- 
nil), Mortu., est. Noapt-a și Epi
gonii. Vrem sâ zic că ia dala când 
se idi i s i prii I n ulii' iii nu or i 
lin fitecine. Viî supun atenției, 
stimate domnule Cosma. acest 
f i ugnient de scrisoare lugându va 

s.i fiți nlent doar la tonul scriso
rii. II sini, vorb., băl; anului W'ill, 
o s;i vă pară tăcere. „Am rlecj o 
i ii a ciitrc line. Știu că i supără
toare — și numai eu știu cât m a 
Costat până m-iim lecis a lua con 
deiul ca s.i ți scriu. ( aulă-mi o 
ocupațiune in Ia;i — ca poate fi 
foarte modesta și neînsemnata 
căci nu sunt pietcnțios și știu a 
trai din puțin. De v j găsi ceva, 
scrie mi, ilar nu spune nimănui, 
Duca s-ar put i s.i trăiesc in lași, 
sâ lucrez fură so știe nimeni, 
ini a păn'a și mai bine. De nu 
vej Răsi o ociipaliun p- ntru mi
ne, ta te ca ,i curii n-ai fi primit 

,sc isoarea asta, scrie-mi de altele 
și eu voi înțelege și voi tăcea. Mă 
vei întreba poate de ce nu m-am 
adresat către persoane mai influ
ente decât tine, dar cu cât cineva 
e mai influent cu atât trebuie 
să-mj calc mai mult pe Inimă 
pentru ., mă adresa la el. Ei 
nu cunosc aceste stări sufletești, 
l.i ce sa t-- cx’pui la oameni care, 
chiar pi in vorba lor, cred că-țl 
fac o onoare dacă ți-o adresează. 
Voi să reintru în nimicnicia din 
care am ieșit. Te săi ut, Mihai E- 

minescti".

Miiuii BAltflU

arat.it
Industii.il
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La Petroșani

Ofensiva garajelor continuă
Ne-au vizitat la redacție mai 

mulți locatari ai blocului 1B de 
pe strada Șt O. Iosif (zona Her
niei) din Petroșani. Nemulțumirea 
acestora era în legătură cu niște 
garaje. Garaje care se construiesc 
pe un teren de joacă pentru copii. 
Teren care „ fost totuși licitat de 
Primărie în acest scop.

Dacă ar fi vorba insă numai de 
atât n-ar fi chiar așa de revoltă
tor. Insă garajele amintite se 
construiesc chiar sub geamurile 
locatarilor blocului amintit, luân-
ttlHt/Ut. ZZZ///Z/Z//Z/Z/ZZ/////Z//Z/Z/Z////ZZZ/Z/ZZZ///Z//Z/Z//ZZZZ/ZZZ.V/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Decebal, regele dacilor
(Urmare din pag I)

— Ați fost in Vale i Jiului vreo
dată?

— Am fp'.t, pentru că și Valea 
Jiului face parte integrantă din 
Dacia și nu cum mi se pare că 
o „marginalizeazâ" uni; guver
nanți de parcă n-ar face parte 
din patrie.

— Cu ce ocazie?
— Noi, dacii, am început să 

fini primii mineri pe aceste me
leaguri. Nu aveam tehnica de as
tăzi dar convicțuiam cu celelalte 
preocupări ale oamenilor din Da
cia. Eu am venit aici când ni s-a 
spus că s-au găsit pepite de aur 
in albia Jiului. Am venit, am 
văzut, m-am convins. De la pepi
tele de aur am ajuns să descope
rim munți întregi de „pirt.'ă care 
arde." „Piutni care arde" ne-a fost 
mâncare. apa, mijloc de apărare, 
bani de schimb cu alții, “valuta" 
noastră. Norocul nostru a fost 
cărbunele descoperit aici, pe care 
l-am muncit, l-am ocrotit până 
astăzi.

— Ce păi re aveți de situații 
actuală?

— Dragul meu nu c-u păreri se 
rezol' ă problemele. Ci cu li gi și 
noii .,!es cu o lege, le- e a legilor": 
„LEGEA MINELOR". Existând 
lege, e.vis'ă ordine. disciplină, 
buna • uviințâ. Ne-.mi născut < r< ș- 
tini i vrc-.ii sa fim c«»:?tin1 Ma 
refi i !i mr - ?ria r oastiă, a Văii 
Jiului — niiit itul. P noi năca
zul ne a imit, năi zul ne-a dat 
) ' i ■ A a ■nm -pun-'j mai ele

Restituiri

Unealta de
...vrăpîre a

Ga.uiiniiui
1 • a mi ,i 1 110 1 iv i n 1: -

bl-L- - ’U (18!5 PUI) faci -i v izi*5
ZI in ului „Ir ib a.i" din Cluj.

— C-n> -’ : - ■ ir.ii mir? ' ■’ in ■-!
<? ! m x n : îx-ir- d-'-'i-'ra'? —
<J -. ■ it - ■ : . S-a p • iP.it

P .. ui c.s And ■■ -o.
— Du’i-ni- il.i < -t i I - ' i 1 de

r< d.. t-
— .Sure -. ■■ - t irlll gi-m ; al d- 

rc lai țic — ,i ținut sa .u-ceni u:z.e 
interpelatul.

— Pr bin domnule -el ir 
gonsial — u zâmbit La iu Rebr> a- 
n i

Ș'ii. ou c. < ă piincip.il,> ilumi- 
t.ilc indat'ii ,;c es’e d/ a-i liuîe pe 
iiduetoii sa înțeleagă e.î ziarul 
«par’ ponti’u cititori?

A ‘nun1 ii ai putea să pațe.ti
fi ■-,> <• ., pat if gazel arul din . m
< Ir i

„Gaze irul a I- I ■ liemat la 
Judci. d i di apoi.

— C'e Ic li rl.lt ' ltit< 1 i Ol ai
- a sun d în' ri-b.ii ■ i.

— G izclii.
— Și ce ai făcut 111n gazeta
— Unui) a de învrăjbire a oa 

Tni.nii >l “.

A restituit

luau \ I.I.K A j 

du-le acestora în întregime... fața 
la lumină. Pericolul pare „ se 
extinde și la cei care locuiesc la 
etajul I, deoarece — aflăm — cir
culă zvonul că unii vor să-și facă 
garajele supraetajate.

Și încă un lucru menit a-i pune 
pe gânduri pe oamenii care au 
venit să-și spusă păsul la redac
ție: Lucrările de construcție a 
acestor garaje*se fac într-un ritm 
alert, .și ziua și noaptea, și pe 
arșiță și pe ploaie. Ceea cc cam 
dă de bănuit. Pentru a lămuri

Carol Davilla: „Românul nici în 
clor nu piere" așa spun și eu: 
„Câtu-i subvenție și minerit va 
fi". Așa să ne ajute Zamolxe! 
Pace ție cctitorule...

— Mărite Decebal, mai supor- 
tați-mă cu o întrebare. Aurul gă
sit în Valea Jiului unde este?

— Pentru că ești simpatic îți 
spun. Tot aurul găsit în albia 
Jiului românesc a fost dus și în
gropat în Sargeția (undeva sub 
albia râului Strei). Descoperind 
comoara regilor daci, poate o să 
aveți norocul să crească valoarea 
Icului și peste veacuri să aud 
„acolo" că ieri la piața din Pe
troșani s-a schimbat 1 leu pe 10 
dolari. Deocamdată dați cărbune 
pentru că aurul vostru al Văii 
Jiului ăsta este. Spiritul meu va 
veghea asupra voastră de pe tur
nul do pază de la Crivadia. „Vox 
popul i, vox dei".

HO
I IU — Al \i.MUTA

Va mobilizați exemplar pentru 
r< ihare.i unor probleme urgent.-

I I ( IO \RA — COCOȘUI

Nu va uisați fur Iți de p< isa i 
dooaieie ignorarea unor detalii vă 
poate produce surprize neplăcute

BAI AN I A — (A INI I I

Dialogul cu prici mii și col- gii 
de muncii permite anularea tutu
ror controverselor.

SCORPION — MISTREȚ

JiiIh în-.. o zi delicată în cali
nii trebuie să cădeți vie'inia unor 
situații limita. 

toate aceste probleme oamenii nu 
vor altceva decât să știe care este 
situația din punct de vedere legal 
a acestor garaje. Vor să afle da
că e legal să amplasezi asemenea 
clădiri chiar sub geamul oameni
lor? Și daca da, atunci care va fi 
viitorul loc de joacă al celor peste 
100 de copii din acest cartier. Iar 
dacă nu, atunci vorba lui 'nea 
Iancu „trădare, trădare dar s-o 
știm și noi".

Tiberiu VINȚAN

Cine risipește apa?
Se știe că una din suferințele 

noastre de zi cu zi o constituie 
lipsa apei potabile, ca să nu mai 
vorbim de apa caldă menajeră...

Și totuși, în aceste condiții, în 
anumite zone se face risipă de 
apă potabilă.

Un asemenea fapt se consumă 
de mai mulți ani, in zona de jos 
a rezervorului de apă de lângă 
Institutul de mine Petroșani.

Țeava spartă, în loc să fie su
dată, a fost blindată, pe retur din 
câte am înțeles, așa că acolo pe 
dealul de deasupra de CCSM, s-a 
format o adevărată fântână arte
ziană, ce risipește mari cantități 
de apă. Este doar unul din locu
rile în care apa noastră plătită 
cu ban; grei (se spune că noi con
sumăm 8 mc pe luna) se duce 
pe apa sâmbetei, la fel cum se 
parc că se va duce și dealul cu 
pricina dacă situația mai durează. 

(Gh. C1I1RVASA)

R OSC
SAGIIAIOR — ȘOBOLAN

Tactul dv. proverbial vă permite 
degerea unor soluții optime.

CAPRICORN — BOU

Rămâneți pe poziție deoarece 
a/i aveți o stabilita!'' morală deo
sebită.

VARSA I OR — 1 IGRU

(> zi relativ monotona la ser
viciu, cu probleme de rutină pe 
earo le rezolvați în ultimul mo
ment,

rrșri - utere

Autosugestia vă permite relan
sarea tonusului moral.

Istorie 
confiscată

(Urmare din pag. I)

inel confiscată ele comuniști. De 
aceea toți arhitecții și construc
torii actului istoric au fost înlă
turați, numai după trei-patru ani, 
fără nici un scrupul. Au fost 
vârâți in închisori ori au fost u- 
ciși, după judecăți caricaturale, 
Iuliu Maniu, Titel Pctrescu și 
ceilalți fruntași ai partidelor, iar 
regele Mihai a luat, după silita 
abdicare, calea exilului.

Vremurile s-au schimbat. Astăzi 
trăim într-un stat democrat. Deși 
ne schimbăm anevoios mentalită
țile, ceea ce este încă un tribut 
pe care-1 plătim educației comu
niste de tip cazon. Nu se cuvine 
— a.șa cum s-a făcut în deceniul 
șase prolctentist când toți scri
itorii, oamenii de cultură și poli
ticienii erau tratați în bătaie de 
joc, ca „burghezi" — să renunțăm 
la reperele istoriei neamului doar 
pentru că ele au fost răstălmă
cite în favoarea unei politic; care 
s-a dovedit nu doar falimentară 
ci, mai grav, antinațională.

Istoria a început să vină la 
matca adevărului.

Deschis de o săptămână de 
zile și mai bine, magazinul 
„Comtim** din Petroșani a 
devenit deja, centrul de aten
ție nr. 1 atât datorită bunei 
sen iri, cât și calității mărfu
rilor cc le oferă populației-

Foto: Sorin OPRE \

OP —
BERBEC — DRAGON

Problemele personale pot fi re
zolvate prin intermediul dialogu- 
I ui.

1 AER — ȘARPE

In af ceri nit ri.scațl prea mult. 
Rezumați-va la acordul di- prin
cipiu.

Gl MEM — CAL

Aii va remarcați prin meticu
lozitatea eu care acționați in orice 
situație,

RAC — OAIE
llcț.-ta succesului o constituie 

tactul și rezistența psihică.

PROGRAM
SATELIT

RTL

7,00 Magazin matinal.
10,00 Șeful
11,00 Frumos și bogat
11.30 Prețul e fierbinte
12,00 Riscant!
12.30 Duelul familiilor
13,00 Știrile amiezii
13.30 Springfield Story
14,20 California Clan
15.10 Cheamă California
16,00 Crima e pasiunea ei
17,00 Ilans Meiser Show * •
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
19.45 Știrj
20115 Exploziv-magazin
20.45 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 Highlander
22.15 Fără urmă — se caută per

soane dispărute
23.15 Scaunul e fierbinte!
0,15 L.A. Law
1.15 Legea și ordinea
,210 Reluări

PRO 7

6.15 Seriale.
10,50 Enigma triunghiului
12.30 Reluări
14.30 Partenerele
16.15 Remington
17.10 Mr. Belvedere
17,35 Visez la Jeanme
18,05 Trick 7
19.25 Cei trei
19,55 Flirtul străzilor
20.25 Roseannc
21,00 Știri
21.15 Martorul Luke
23.15 T.J. Ilookcr
0,15 Hawaii 5—0
1.10 Eu, spionez
2.15 Trupa de comando
3,4j Reluări

EUROSPORT

9,30 Aerobic
10,00 Golf Tiu» English Open
12,00 Atletism CM
14,00 Fotbal. Cele mai frumoase 

goluri ale săptămânii,
15,00 Ciclism CM
17,00 Badminton CM
18,00 Vel icre
19,00 Fotbal.
20,00 Windsurfing CM
20.30 Știri sportive.

21,00 Tenis-magazin.
23,00 Box. Meciuri internaționale.

0,00 Biliard CAI
2,00 .Știi sportive 2.

PROGRAMUL
IV.

MARȚI, 2l AUGUST

7,00 TVAI. Tclcmatinal
10,00 TVR lasj.
11,00 TVR Cliij-Napoca.
12,00 Lumină din lumină.
13,00 Ecran de vacanță..
13.35 Desene animate.
11,00 Actualități. Meteo.
11,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Conviețuirl-magazin.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Dragostea șl legile el.
18.30 De la lume adunate...
19,00 Reporter '93.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri,
20,40 Sport.
20.45 Film serial. Dragoste i 

prima vedere.
21,50 Universul cunoașterii.
22.35 Canțonete celebre,
23,05 Gaudeamus.
23.45 Actualități.

piincip.il
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SPORT "SPORT «SPORT‘SPORT SPO’ 7
FOTBAL, DIVIZIA A

Meciul Marilor Speranțe
JIUL PETROȘANI — METALUL BOCȘA 7—0 (4—0). Specta

tori circa 1 500; plătitori 385; teren foarte bun; șuturi la poartă 
22—11; pe spațiul porții 15—3; cornere 12—3. Au marcat Huza 
(mm. 7 și 75), Stancu (min. 10 și 15), Trăistaru (min. 34), Neicon, 
(min. 54), Stoica (min. 79). Cartonașe galbene: Murar, Zah, Perian 
(Metalul). A arbitrat bine Zoltan Bodo (Tg. Mureș) ajutat de Cornel 
Pansea (Oradea) și Ghcorghe Tomoioagă (Rm. Vâlcea).

JIUL: Anton — Dorosz, Mititel, Lazăr, Huza, Cioabă, Stancu, 
Stoica. Neiconi min. 70 Szoradi), Trăistaru (min. 75 Rezeanu), Izsak.

METALUL: Perian — Burada (min 24 Țigla), Marișescu. po- 
lamă, Costachi. Costescu (min. 52 Trifan), Talpeș, Murar, Ciucur, 
Zah, Caimac.

Prima apariție oficială a Jiului 
în fața exigentului sau public, a 
coincis cu o victorie zdrobitoare 
obținută în dauna unei echipe 
deloc de neglijat, în urmo unui 
joc de bună factură tehnică, alert 
și angajant, cu acoperirea între
gului teren și cu toate comparti
mentele intr-o continuă mișcare, 
frumos articulate, pe fondul unei 
pregătiri fizice superioare. Cu nu 
mai puțin de 7 debutanți în a- 
ceastă divizie (Dorosz, Mititel, 
Neiconi, Trăistaru, Izsak, Szoradi, 
Rezeanu) și cu destule semne de 
întrebare asupra înregimentării 
noilor veniți in concepția de joc 
a echipei, formați,, lui Dumitru 
Marcu și Florian D'.mitrcscu a 
întrecut toate așteptările, lan- 
sându-se într-o veritabilă cursă 
•mpotriva propriilor sale slăbi- 

mi, reunind să-și învingă teama 
_ a nu putea suporta transplan

tul făcut apro.ipe fără anestezie 
pe corpul morbid al fostei echipe, 
care n-o putut duce anul trecut 
„obiectivul* până la capăt.

Ca o primă surpriză tactică a 
apărut împingere, fundașului 
Izsak în rolul de extremă falsa, 
cu o mare rază de acțiune, c ire 
în min. 4, cu un șut de la 20 m, 
a zguduit bara porții lui Perian, 
anunțând parcă avalanș, tine
reții, ce n-a mai putut fi oprită 
până la fluier.11 f.nal al a bitru-

<»i liman tr i minute de aewt 
moment Jiul avei să deschidă 
.' i a'. Stancu a centrat din lo- 

s .tură ‘tbvtâ și Huza a reluat 
taculos cu capul balonul în 

... "i. i-r. ap! r>/elo*pub'!cuiui, "o-

RLZL'LIA TtXE
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
AUGUST 1993

I FC Brașov — Oman O
2. Steaua ~ Electr->pu»ere 1
3. Farul — „I’oli* Timr .ii j 1
4. U iiv. C 1 a a — „U* Ului I
5. P . rr .u! — UTA 1 

nectat total la această victorie.
In min. 10 tot Stancu a scăpat 

de umbra sa, Burada, și a în
scris al doilea gol al gazdelor, 
după ce, în prima fază, a șutat în 
portar și apoi a reluat mingea în 
poarta goală. Același Stancu nu a 
mai putut fi oprit nici in faza ime
diat următoare și, în min 15, a 
marcat din nou, ridicând scorul 
la 3—0. Tribunele s-au dezlănțuit, 
iar în teren , jucat o singură e- 
chipă: JIUL. Neiconi a trimis ba
lonul în bară, min. 17. Anton a 
reținut un șut puternic trimis de 
Talpeș, Cioabă și Lazăr au apă
rut în față, în timp ce Stoica și-a 
reglat... driblingul. Golul patru, 
venit firesc, a fost opern luj Trăi
staru care l-a învins și el pe ul
timul apărător, cu un șut fără 
speranță, după ce a primit min
gea dintr-o inteligentă pasă tri
misă cu „oxfordul" de căpitanul 
echipei, Stoica. Repriza s-a înche
iat în aplauzele spectatorilor, 
scandând Jiul, Jiul, mai mult de
cât în întregul retur, din campio
natul recent încheiat.

După pauză, „stăpân i“ partidei 
a fost tot Jiul. Spectacolul avea 
să-i scoată din nou in prim plan 
pe Neiconi, care a marcat impa- 
rabil din tr i metri, min. 51, pe

raițină realizată de

Dorcl NI \M | ii

6. R ipid — Ceahlăul 2
7. Petrolul — FC Int r x
3. (iț' iiil — Spoitul .Sltlil. I
’i Gl aia — Dacia Unirea 1
in Unirea Foi ș. — FC S'T na 1
11. FC' Argeș — ASA Tg, M. 1
12. liitl 1EL1F — Corvinul 1
13. CFP. Cluj — CSM Roșii.i x

Fon I total ik âJirU r. 3I,?27>71J
1 .

Cioabă maratonistul echipei, cel 
caro a făcut două curse de 60 m, 
oprite prin fault, pe Huza, autorul 
golului din min. 75, după un sla
lom de 20 metri și pe controversa
tul Stoica, ale cărui acțiuni, bară 
min. 60, ratări min. 63, 68, dri
blinguri rafinate și driblinguri în 
plus, au avut punctul culminant 

în min. 79, când a șutat senza
țional de la 25 m, bară-vinclu-gol, 
înscriind un gol de-a dreptul su
perb, amuțind tribunele 7—0, fără 
drept de apel și mari speranțe 
pentru formarea unei echipe ce 
se simte parcă în largul ei, con
trar tuturor legilor scrise și ne
scrise ale fotbalului.

Oaspeții n-au reușit să țină pasul 
acestor 13 jucători, plecați parcă 

intr-o aventură de-a dreptul ne
bunatică, punând o singură dată 
în pericol poarta lui Anton (min. 
86), când acesta a deviat sigur 
si elegant mingeo în corner.

Cupa 
României 
la fotbal

Mâine, 25 august, se desfășoară 
o nouă etapă în Cupa României 
la fotbal. Minerul Lupeni va 
face deplasarea la Constructorul 
Craiova, iar AS I’aroșcni joacă Ia 
.Scvcrnav Turnti Scverin.

• Sorin Ghițan: „Vreau să i 
prind pe Jiul, in Cupă la Lupeni*.

• Marcu Buzdmja: „Înainte de 
Cupii maț am de rezolvat câteva 
probleme stringente la echipă".

Vor reuși oare cele două amba
sadoare ale fotbalului din Valea 
Jiului sa pășească in etapa urmă
toare?

IlUGBY A 1

Derby-ul loca! „coiroroin /' 
ae centri.

MINERUL LUPENI — ȘTIINȚA i . ,2-7 (6—0).
Spre marea surprindere a celor prezenți, duelu. sportiv dintre ceie 
două puternice team-uri ale rugby-ulut românesc, Minerui și ști
ința Petroșani, a fost dereglat de prestația sub limita admisă a 
reputatului arbitru bucureștean Nicolae Chiciu, care a reușit in 
final să declanșeze un „mool* general, cu participarea ambelor 
echipe și a încheiat partida mai devreme cu 5 minute, când încă 
mai apăreau acțiuni Ce puteau fi finalizate de ambele părți.

Minerul și-a dorit mult victoria, mobilizându se până in cele 
mai mici amănunte, beneficiind de câteva lovituri libere din poziții 
favorabile.pe care le-a transformat, luptând până la sfârșitul par
tidei să mențină rezultatul. Știința a dat 0 replică bună organi- 

* zându-se mai ales pe treisferturi, stând mereu în expectativă pen
tru a declanșa atacuri necruțătoare, așa cum s-a întâmplat și în 
faza când Murcșan s-a dus până în eseu.

Gazdele au deschis scorul in minutul 6, prin Pandelea din 
lovitură liberă de la circa 22 m, 3—0, mărindu-1 apoi tot prin ace
lași jucător, după ce centralul "Chiciu a fluierat prea repede o fază 
de eseu, acordându-se doar lovitură de pedeapsă.

Studenții au revenit in atac, dar au ratat prin Drăghici din 
poziție favorabilă centrală, avantajând pe mineri care au punctat 
prin Piu, ducând scorul la 9—0. Patrichi a trimis două lovituri de 
pedeapsă pe lângă but și jocul s-a echilibrat. Murcșan s-a dus în- 
tr-un frumos eseu, reducând din handicap, Drăghici a transformat 
încercarea .și scorul a devenit 9—7. Minerul a revenit pe pachetul 
de înaintare, care n-a strălucit și a obținut o lovitură de pedeapsă 
aproape de linia de centru, pe care internaționalul Patrichi a 
transformat-o splendid, mărind diferența la 12—7. In ultimele 
minute ambele echipe au fost oprite din acțiuni și spectacolul 
sportiv din păcate a suferit. Partida s-a încheiat mai devreme cu 
cinci minute și în memoria suporterilor a rămas în primul rând 
rezultatul, favorabil echipei Minerul, care aduce astfel primele 
două puncte în actuala ediție de campionat. Sfârșitul meciului a 
însemnat însă declanșarea unor ambiții pentru returul acestui 
meci, care parcă și bate la ușă.

S-au evidențiat de la gazde Patrichi, David. Pingert, de la 
oaspeți Ilațiu, Suiogan, Murcșan și Andreiță,

MINERUL: Pingert, Ștefan, Popa, Hosu, Sușinski, David, Ke- 
lcmcn (60 Scafariu), Nccula, Chiru, Piu, Năstase. 1’ mdelea, Văduva, 
Nicoară (75, Mărmărcan), Patrichi.

*
ȘTIINȚA' Stan Costache, Locziko \50 Stclkm), Drumca, Bolea, 

Rațiti, Glj. Claudiu, Suiogan. Drăghici Ivănuș Andreiță Mcdra- 
goniu. L iric, Pancti. Mui-cșan.

L a
b'i'i s-.ij piez nt.it la loial na

țional pentru tiecorca normelor 
de control patru jucători de la 
echipa du rugby Minerul Lupeni: 
Patrichi, Popa, Gârbu și Pande
lea. Sâpt imana trecuta ilți trei 
sportivi dm Valea Jiului, Bolea, 
Locz.ikrt și Andreiță, toți c >mpo- 
ncnți ii deținătoarei Clip i Romă, 
nici, Știința P<*1 ro-,.11>i, au fost 
supuși aceluiași test.

Lit.i ca v iloal . r.dii na i rug-

I 0 t
bișlilor din acest perimetru ipor- 
tiv începe să-și spună cuvântul, 
obligând conducerile tehnice ale 
loturilor naționale să apeleze la 
tot ce arc inai -bun la această oră 
rugby-ul românesc.

Tot ieri, federația de speciali
tate s-a întrunii într-o •ședință de 
analiză cu factori responsabili din 
domeniul sportului cu balonul 
oval.

Fotbal, divizia na ională
HEZI'LTAiE TEIL K'E , P,i -n, _Di>,a 

mo 0—o, Stc-m < — Ei irop'iit ar 2—rt; Farul — 
_P<ri“ Timiș iaio I— 1 Umv. Craiova — „U" Ului 
3—0; Progr. ui — UTA 1—0; Rap:.l — Cclhlă"l 
0—1, Pi trolul — In' Sibiu o—0; Oț-Iul Giiați 
— Sportul Sturl nțesc 3—1; Gloii., Iii trit 
D ’Tl l nin i Br ii; j 3— »

CI AS A MIXT

Fotbal, divizia A
REZl I.T.VJ I'. I l'.ilXlv I ICIM Brașov — CI R 

Timișoara 2—Gloria Rcsjț.i — Pliocnix Baia 
Mare 3—1; Cl R Cluj — CSM Re7îț., 2—2;. FC 
M ir.imurcș — M<‘trom Brașov 1- I; FC Bihor — 
Gaz Metan M li r I 2; Jiul lELIi Craiova — 
Corvinul Hunedoara 4 -1; Unirea Alba lulia 
i i torul Brașov 2—1; Jiul Petroșani — Metalul 
Bocșa 7—0; CI- Drobeti — Armatm i Zalău 3—2.

I (FI BAL Di\ IZI A B. seria a HI a
REZ.I I. I A TE lEHXIUE: Metalurgistul Slatina — Chimia 

(Pocii |—li; ItOVA Roșim i — Minerul Uric.im 1 — I; Unirea Alexan
dri — îmi Rovinari 3—1; AS Paroșeni — Minerul Lupeni 1 — 1; 
CS Târgoviște — Con -ti uctoi ul Craiova 3—0; Electr. Curtea de' 
Argeș — Petrolul Sloma 1—2; Cimentul Fienj — Dacia Piti Ți 
I — |; Minerul Ma’.âsari — Parângul Lorica 2—(); Metalur. Cugir 
— I‘< rolul Vid' le 3—1 CS Olt — Mctalurgjstul Sadu 0—1

r, IC1 — Oțelul Galați; Dinamo — Gloria Bis- 
iț.v Electroputcre — FG Brașov; Ceahlăul — 

' ,iv. Craiova; „U" Gluj — „Poli" Timișoara; 
i i ț — Rapid; Inter Sibiu — Progresul; .Sportul 
S idcnțcsc — Petrolul! Steaua — Farul. —

I S'.c.tia 9 2 0 II 5—0 (
? Univ Ciaio- a ț 2 1) 1) j—1 1
3. Farul Cons‘ mț.i 2 2 0 0 4—1 1
4 Progresul 2 2 0 0 3—0 J
5. FG Inter Sibiu 2 1 i 0 1—0 3
fi. Gloria Bistrița 2 I 0 I 3—2 2
7. Oțelul Galați 2 i 0 1 3—2 2

Sportul Studcnte-.e 2 1 0 1 3-3 2
9 U.T.A. 2 1 0 1 2—2 2

10. FG B 2 V 2 0 0- •) 2
11 „U* Clui 2 1 d I 2—3 2
12. Ceahlăul Piatr.i \ • miț 2 I (1 1 1-2 2
13. Dinamo 2 0 1 1 0—3 1
1 1 Dacia Ut ' a 2 (I 1 1 0—3 1
18 Petrolul 2 0 1 1 1—2 1
16. „Poli* Timișoar.i 2 0 (1 2 2—5 0
17 E’.e< tronuterc 2 0 0 2 0 -3 0
13 Papid 2 0 1) 2 0-3 0

ETAPA URMĂTOARE. 29 august Dacia u-
Drtibeta; Plmonix Baia Mare — ICIM Br.a-ov; 
Corvinul — l'( Maramureș; Metroul Brașov 
CSM Reșița; Gaz Metan Jiul IKI.IF Craiov H 
Ifractonil ilra.șov FC Bihor; Metalul Bocșa — 
.Unirea Alba Inii : C.lmia Reșița - CI R Ciul

CI !A.SAMF NT
1 FC Maramui• ș 2 i 1 0 5 — 2 3

■ > ICIM Bi ișov 2 1 l 0 4—2 J
3 Mctrom Br ișov 2 1 l 0 3—1 3
1 Gloria Reșița 2 I l 0 3 1 3
i, CFR Clui 2 i l 0 5—1 3

6. Unirea Alb» Iu i , 2 ' l 0 3—2 3
7 CF Drobeta 2 i 1 0 3—2 3
8. Gaz Metan 9 I 1 0 3- -2 3
9. JIUL Petroșani 2 1 0 1 7—2 O

|O lini 1EL1F Craio. , 2 1 0 1 4—3 2
1 1 Tractorul B ișov 1 0 1 3—2 2
12 Armâtiii Z.iluu II 1 1 1—ă 1
13. I C Bihor ț 1 1 1 1 2 1
1 1 Cl’lt Timișoara 1 1 1 0 2 1
15 CSM Reșil, i •» 1 1 3—6 1
16 ('"l'villlll o 1 1 1 - 1 1
17 Metalul Boi a 9 1 1 0—7 1
IH. Pliocni' Bai.i iLi.i 2 n 0 2 3—6 0

ETAPA URMATOAI ÎE, 2H iiugiist: Armatu a
Za lău Jiul Petroșani ; CIR Timișo. ir — C !■

CI.ASAMEN T
1 Petrolul Stoin i 2 2 0 0 8 3 4‘
2 Aletalurgistiit Cugir 2 0 0 7—3 1
3 MINERUL URIUAM 2 1 1 0 6-1 3
1. Dacia Pitești > 1 1 0 3—2 3
5 MINERUL LUPENI ■» 1 1 0 2—1 3
6. Unirea Alexandria 1 0 1 3—2 2
7. Minerul Matâs.ari 2 1 0 1 2-1 2
K Ijtil Rovirmri 2 l 0 1 3—3 2
9 PAR \NGUL I.ONEA 2 1 0 1 2—2 2

10. CS Tm'gov iște 2 1 0 1 5—6 o
1 1 Molnliirgistiil Slatina 2 1 0 1 4—5 2
13 .Metalurgistul Sadu 2 1 0 l 3—4 2
13. ttlimiia Găic-ti 2 1 0 1 3—4 ■i
11. Petrolul Videle o 1 0 1 2—3 2
la Construc'nrtll C a3o a 2 1 0 1 1—3 2
16 A.S PAROȘENI 2 0 1 1 1-2 1
17 Cimentul 1 icni •) 0 1 1 1-3 1
HI ROVA Roșiori 2 0 1 1 1—3 1
19 I' Icctr Cm t i de .Arueș 2 0 0 2 2—1 0

l.l CS Olt 2 0 0 2 0--1 0
ETXI'A I R.\I MOARE, 2'» alt Ust: Met. Slatina — CS Olt; Chi

mia Găiești — R()\ A Roșiori; Minerul Urieant — Unirea Alexan
dria, Jiul l’o'.in.irt — AS Paroșeni, Minerul Lupeni — CS Târgo
viște; Cuiisti uclorul Craiova — Electr Curtea <l<’ Argeș; Petrolul 
Stoina Cimentul Pioni; Daci, Pitești — Minerul Matăsari; Pa- 
lângul I oii" i Metalurgistul Cugir; Petrolul Videle —Met.ilurg. 
S.'k li i.
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DIVER GLOB PUBLICITATE
Agenția France I’resse

Intre guvern și sindicatele por
tugheze s-a declanșat o dispută 
pe marginea folosirii de către pa
tronat a muncii copiilor. Dispu
ta s-, accentuat oiiata cu publi
care:» unui decret guvernamental, 
care aprobă munca salariată a 
copiilor de la vârsta de I4 ani.

Nune., copiilor reprezintă un 
subiect foarte sensibil in Portu
galia Și sindicatele ap denunțat 
CU regularitate această chestiune, 
calificând-o drept „rușine națio
nală". Numărul copiilor angajați 
tn Portugalia se ridică la 40 000 
— 50 000, potrivit cifrelor publi
cate de sindicate. în timp ce în 
statisticile guvernului numărul a- 
cestora ar fi de abia 15 000.

In mod paradoxal, publicarea 
Secretului survine la puțin timp 
după ce același guvern lansase o 
campanie- împotriva munci, sa
lariate a copiilor, fenomen care 
privește cu prioritate micile în
treprinderi din nordul Portuga
liei și activitățile tradiționale, în 
special întreprinderile de con-

k.ți', textile, încălțăminte, pre
cum și sectorul hoteluri și res
taurante.

Publicai ca in Monitorul Ofi
cial a decretului autorizând fo
losirea munci, plătite a minori
lor, chiar în anumite condiții, a 
declanșat proteste imediate.

Astfel, Confederația Generală 
a Muncii din Portugalia (OGTP) 
a d nuntat această „legalizare" a 
muncii copiilor, pcegpm și „ipo
crizia" guvernului in timp ce, , 
paralel, se desfășoară campania 
pe tema „Să i lăsăm pe copii să 
crească".

OGTP consideră că noțiunea de 
„munci ușoare" stipulată în de
cret este foarte vagă și va fi deo
sebit de dificil pentru cei care 
se ocupă cu Inspecția muncii să 
depisteze abuzurile. Un protest 
similar a formulat și Comisia de 
femei a Uniunii Generale a Lu
crărilor (UGT).

încercând să contracareze a- 
ceste critici, ministrul muncii, dl 
Silva Peneda, a declarat, că

scopul decrctuluj m f ' .i.ne 
temporar o lacună a Miei
in vigoare.

I.egea portugheză stipulează că 
un minor poate fi angajat să 
muncească de la vârsta de mi
nimum 15 ani, după ce a par
curs ciclul școlar obligatoriu", a 
relevat ministrul, adăugând că, 
în anumite cazuri, există copii 
care la 14 ani și-au încheiat sta
diul de școlarizare obligatoriu și, 
timp de un an, ei nu mai merg 
la școală și nici nn puteau fi 
angajați până la împlinirea 
vâistei de 15 ani. Or, „în acest 
interval de timp — a motivat 
ministrul devansarea prin decret 
guvernamental a vârstei de an
gajare a copiilor — ei se află 
într-o situație de marginalizare 
socială periculoasă".

„Noi intenționăm să prelungim 
școlarizarea obligatorie până la 
16 ani. Dar, până atunci, a tre
buit să adoptăm soluții tempora
re ca aceasta", a conchis, fără 
alte comentarii, Silva Peneda.

Mica publicitate
VÂNZ \RI-CT Ml’ARARI

CUMPĂR urgent apartament 
3—1 camere central, exclus par
ter. Petroșani, telefon 541876. 
(0125182)

VÂND Mosckwics 1500 — per
fectă stare. Telefon 542887. 
(0125189)

VÂND 2 dozatoare tip „Barbc-x" 
cu două capete. Lupcni, Bărbătcni, 
bl. 42 parter. fltl25178)

VÂND urgent izotermă 10 tone. 
Trlefan 555082, după ora 17. 
(0125180)

VÂND garsonieră confort I în 
Deva, etaj 2, cu gaze, 3 500 000 lei. 
Telefon 098726955. (0125184)

VÂND camion 5,5 tone, motor 
Sapien, set motor rezervă, stare 
bună, preț negociabil. Telefon 
515280, intre orele 13—16, 20—22. 
(0125183)

VÂND televizoare color — 
115 000—180 000/buc, video recor- 
der — 155 000, și frigider 240 litri
— 210 000; mobilă combinată. An
ton Pann, 30, Petroșani. (0125192)

VÂND dulap 2 uși și cărămizi
— 1000 bucăți. Str. Ghcorghe Ba- 
rițu, nr. 21, Petroșani. (0125187)

VÂND televizoare color .și video 
recordere. Petroșani, Doinei, 5 
(vizavj IU.MP). (0125252)

VÂND microbuz Ford Tranzit 
D, (model nou) Diev-I, 46 000 km, 
1988, preț 13 500 mărci, negociabil; 
I.icia TIIEMA, turbo-Diesel, 1986, 
preț 7 500 mărci, negociabil, înma
triculare; apartament 3 camere, 
ultracentral, Petroșani, str. Horea, 
bl. 1, ap. 27, parter, îmbunătățit, 
preț 8 000 mărci, negociabil; apar 
tament 2 camere, ultracentral (a- 
gențîa Voiaj), îmbunătățit. 7 000 
mărci, negociabil. Relații, telefon 
550918, Petrlla, intre 12—20. 
(0125186)

VÂND combină frigorifică, 
ladă frigorifică, uscător haine, ma
șina de spălat automată. Asigur 
transport la domiciliu. 'Telefon 
616358. (0125195)

OFERTE SERVICIU

S.C. „PAM1N COM" SRL 
Petroșani, angajează vânzătoa
re. Relații la sediul firmei din 
Petroșani, str. Republicii 74 
(fost Expo Mobila), telefon

5 45391, orele 9—19. (0125253)

_S.C. „Enigma" S.R.L. angajează 
vânzătoare tânără, prezentabilă, 
preferabil cunoscătoare engleză. 
Telefon 515812, orele 10—19. 
(0125197)

ANGAJAM personal pentru bar. 
Relații la sediul Societății Co. 
merciale „Drob" Vulcan, cartier 
Brazi. (0125185)

SOCIETATEA Comercială „G 
și F“ angajează vânzătoare în
ghețată. Relații la firmă, Indepen
denței, 37, Petroșani, (0125194)

PIERDERI

PIERDUT legitimație biblio
tecă periodice pe numele Ghcor- 
ghe Mihail, eliberată de U.T. 
Petroșani. O declar nulă. (0125196)

PIERDUT legitimație serviciu 
nr. 2088, eliberată de S.G. „Stil" 
S.A. Vulcan. O declar nulă. 
(01251*7)

PIERDUT legitimație călătorie 
urbană, pe numele Viijcze Ana, 
eliberată de Forumul german Pe
troșani. O declar nulă. (0125191)

decese

COMEMORARE

I.A ÎMPLINIREA a .șase luni de la treci 1 1 in n | ii-țâ a iu
bitului nostru

PUȘOK ZOLTAN
Mania, surorile, cuinn.ițij i rn-poții rumân v șuie îndurerați. 

(0125190)

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI" «pare sab et'ida 
pOClETAJII COMERCIALE „ZORI NO’* S.A

înregistrai^ la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.

f ont virament: 307060201 — BCR |*t 
tro, iriL

Directori MIRCEA BUJORESCU
Director executiv: |ng. Alexandru 

BOGDAN

R.A.6.C.L. Petroșani - Aninoasa
ANUNȚA:

Pentru remedierea unor defecțiuni la conducta de 
aducțiunc din zona Livezeni, in cartierul Aeroport Petro
șani presiunea apei potabile va fi mai redusă în data de 
azi 24.08-1993 intre o rele 7—18.

S.C. TAMARIN 
IMPEX S.RL.

Petro.ani, str- Horea, bl. 2, sc- 1, fț.p. 7, telefon 511736 
COMERCIALIZEAZĂ :

■ Case de marcat „RAXON (CASIO) și „OMRON" 
— omologate, TVA, service garanție și postgaranțic, 
consumabile

L CASETE AUDIO și VIDEO, marca „RAKS“
■ DISKETTE de 3.5 si 5,25 ioch mărcile „NASIIUA" 

și „3M“
■ HARD DISKURI marca WESTERN DIGITAL de 

80, 120, 200, 310, MB
■ HÂRTIE IMPORT GERMANIA (Xerox, pentru im

primantă, telex, fax, ofset, cale, cu filigran, plicufi)
1 ROLE DE HÂRTIE SIMPLE și DUBLE (AUTO, 

COITÂTIVE) pentru o gamă largă de case de marcat ș. 
mașini de adunat- (0125198)

R.A.G.C.L. Vulcan
Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă 

Vulcan aduce la cunoștința chiriașilor de pc raza orașului 
Vulcan intenția de majorare a chiriilor pentru aparta
mentele construite din fondul locativ de stat- .

KAND3SET - Cristalle
— Cel mai puternic îndulcitor din țară de 410 de ori 

mai dulce decât zahărul, de două ori decât Aspartamul.
— De două ori mai ieftin decât Aspartamul, 59 000 

lei.'kg inclusiv TVA-
— Nu dă gust amar și se dizolvă rapid in apă rece.
— ACID CITRIC pur 3500 lei/kg.
Importator direct din Occident : S-C. ROMGERO 

S.RL- Drobcta Tr. Severin, str- Crișan 61, bl. Ol, sc- 3, 
ap- 2, telefon 0978/21151.

Relații suplimentare, telefon 515131- (0125193)

S.C. „PitOMT SEKV.MPEX" SRL 
Ofertă de serviciu

Cei care au întrerupt în luna august activitatea în 
domeniul mineritului in UNGARIA și doresc să reia a 
ceasta activitate începând cu 01 09, se pot prezenta în ziua 
de 28 august 1993 ora 10 la sediul SC. „PROMPT SER 
VIMPEX“ S-R.L- din Petroșani str- 1 Decembrie 1918 nr. 
92, sc. IV, ap- 11 pentru încheierea contractelor. Dacă 
întreruperea depășește 15 zile, reluarea activității se poale 
face numai după întocmirea dinnou a actelor necesare-

Relații suplimentare la telefonul 511527 zilnic intre 
orele 16—20. (0125188)

I REDACJIA Șl ADMINISTRATEI 2G75 
1 ’etroș3r 11, str, Nicolae BMcesco nr. I 
Iilcfoaiu-: 54IGG2 (director.redactor șef); 
115972 (director executiv-odminislrativ 

difuzare), 5I24G4 (secții), fax: 093/545972

TIPARUL: Tipografia Petroșani. str 
Nicolae Bălcesru nr. 2. Telefon 5I13G5,

Materialele necomandale și 
republicate nu so restituie. Res
ponsabilitatea morală și ]ur(di<i 
asupra corectitudini) datelor cu 
prln.e In articole aparțin, In 
exclusivitate, aulorllor.

/

ECHIPA DE SERVICIU: 

Responsabil de număr 
Durei NE.AMȚU 

Corectura

Emilia ACllIREI

Viorica FlftjULLSCU


