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Program de

Operație cosmetică în guvern
Domnul prim-ministru și dl. președinte au 

remaniat guvernul. După spusele domnului Vă- 
căroiu, în eșaloanele I (câteva poziții spunem noi) 
II și III — unde spune dânsul că s-a tăiat mai 
adânc. Nu știm de ce-am făcut-o și ce se urmă
rește, dar după cum se prezintă lucrurile, cu 
siguranță n-o vom duce mal bine. Deocamdată 
se vorbește doar de majorări de prețuri și nici-

fel ca și cu dolarul, bătu- 
sau yenul, că astea parcă

decum de scăderi. La 
l-ar rubla, sau marca 
ne sunt mai aproape.

Problema nu e asta însă, căc, acum ne-am 
cam lămurit. Ea constă cu siguranță în următoa
rea întrebare: „Pe domnul Văcăroiu oare cine-1 
remaniază, căci domnul președinte se pare că nu 
prea are de gând?"

mmiuiumurniunmmiiUHmmmimimmmmimmununnmmimtmmummimmmmmmmmi

Vine toamna
A venit toamna și odată cu 

ea ploile. Lucru bun că și-așa 
e secetă. Dar pentru navetiș
tii Văii Jiului tristețea abia 
începe.

Staționarele mult vizate din 
stațiile de autobuz n-au răsă
rit nici ca ciupercile după 
ploaie, nici ca promisiunile

preelectorale. La Lupeni doar 
s-a încercat ceva, la Petroșani 
e prematur, deocamdată, căci 
abia de o lună avem primar, 
dar în celelalte localități scu
zele nu pot ține loc de aco
perișuri pentru ploaie-

Mai așteptăm! Cine știe, o 
mai fi și la anul toamnă.

săptămânii:

Guvernul a luat măsuri
pentru

Sprijinirea

promoției 1993

Apa

I

1993 j

iei

audiențe : 9—13

picătura de v ață
T

»

Fără apa o

Deși a plouat insistent, sfâr
șitul de săptămână a fost, în 
Petroșani Nord, fără apă 
tabilă la robinete.

Se spune că perioada 
tranziție trebuie trecută 
multe lipsuri Nimic de 
doar după câte știm noi,
cel puțin așa se spune, ne în
dreptăm spre o societate mai

po-

de 
cu 

zis, 
sau

ne-am
Valea

îndrep- 
Jiului, 
privind 
ce tre-

civilizată. Cum 
ta noi cei din 
cu asemenea lipsuri 
minimul de confort
buie asigurat, e greu de spus. 
Doar cine știe, o fi având 
RAGCL-ul vreun răspuns care 
să-i facă pe dânșii să creadă, 
apoi și pe noi-..

I.
1978-

Interviul
A

Intre „Miracolul Japonez” 
si saracia de fiecare zi 
9

Astăzi, invitatul nostru este domnul VALERIAN 
PKODANCIUC, sociolog în Valea Jiului din mai
Actualmente, lucrează in cadrul Laboratorului de sănăta
te mintală al Spitalului municipal Petroșani.

— Domnule Prodanciuc, prin 
specificul profesiei dv., aveți 
privilegiul unei viziuni sinteti

ce asupra problemelor societății 
în care trăim. La ora actuală, 
Komania traversează o criză 
profundă. Eu aș îndrăzn) să 
compar situația noastră dispe
rata cu cea a Japoniei imediat 
după război.

— Disperarea noastră este alta 
decât a lor. Ne despart și distanța 
spațială și cea temporală. La a- 
cestea mai trebuie adăugată dife
rența socio-culturală. In dezvol
tarea noastră, spre deosebire de 
japonezi, noj am parcurs o rup
tură. Ei s-au dezvoltat continuu, 
chiar dacă au trecut pe un teren 
mai accidentat. Ruptura noastră 
este greu de înnodat. Cine are 
idee de dezvoltarea noastră so
cială și economică, până la al 
doilea război mondial, va observa 
un parcurs echilibrat, în care 
era asigurată optimizarea dezvol
tării. Ruptura intervenită a dus 
la dezechilibrele care acum se 
manifestă din plin. Economic, în
tre agricultură, industrie și ser
vicii, nu existau disfuncționaliluți, 
imb!nându-se posibilitățile cu ne
voile. Forțarea industrializării și 
urbanizării a dus la ruperea echi
librului, la nesocotirea posibilită
ților, la impunerea voluntarismu
lui peste legile economice și so
ciale. Clasa politică conducătoare 
a trecut la impunerea ideologiei 
in dauna științei, înlăturând ve
chile și autenticele valori, chiar 
lichidându-le fizic și, astfel, am 
ajuns să dispunem de o econo
mie producătoare de pagubă. Ja
ponezii au avut distrugeri, dar 
ou dezechilibrele noastre. în plus,

la ei, s-a păstrat, 
noi a fost corupt 
câștigului ți al 
atunci, distanța 
actuală a noastră

Din datele estimative ale Mi
nisterului învățământului rezultă 
că în 1993 numărul absolvenților 
din facultăți, licee și postliceale 
este de circa 300 000.

Pentru stimularea încadrării în 
producție a acestora. Guvernul a 
hotărât măsuri de extindere a 
aplicabilității prevederilor Legii 

87/1992 și pentru acest an. Potri
vit legii, agenții economici care 
angajează absolvenți ai facultă
ților, liceelor și școlilor postliceale 
nu vor trebui să suporte în tota
litate plata salariilor acestora. Și 
asta deoarece o parte semnifica
tivă a salariilor acestora va fi 
achitată din fondul pentru plata 
ajutorului de șomai, pe o perioadă 
de 9 luni. (T.V.)
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Geaba lume...
•

O doamnă de pe strada Aviatorilor ne-a adus vineri 
dimineața o sticlă de apă, umplută de la robinetul din a- 
partamentul propriu. Apa era murdară, plină de impurități 
organice și urât mirositoare. Nu era bună nici măcar de 
spălat- De băut nici nu putea fi vorba. Doar despre situa
ția din această zonă a orașului e vorba de mai multe săp
tămâni dar 'geaba vorbește lumea, că tot nimeni nu ascultă.

E apa noastră
cultul muncii, 
în timp ce la 
într-un cult al 
șmecheriei și, 
dintre situația
și situația lor de după război tre
buie măsurată nu în „20 de ani“ 
ai lui Brucan, ci în trei până la 
cinci generații.

— Coborând în Vale, cum 
vedeți viitorul exploatării căr
bunelui?
— Mineritul este o activitate 

caro se practică nu numai la noi, 
ci în toate țările, dar, din păcate, 
devine tot mai mult specifică ță
rilor înapoiate, în cel mai bun 
caz a celor în curs de dezvoltare. 
Noi nu ne putem lipsi de minerit 
și nu ne putem baza numai pe 
importuri, așa cum cer unii. Ches
tiunea mineritului este de 
pune pe baze economice 
Trebuie să devină, cât maj 
o ramură rentabilă, chiar 
încă va fi subvenționată, 
venția, sigur, va trebui 
în timp căci, economic, nu se 
poate altfel. Continuarea subven
ționării masive, mai ales cu orien
tarea sumelor 6pre salarii va duce 
la un impas, atât economic cât 
și tehnologic, din care va fi greu 
de ieșit fără sacrificii, suportate 
atât de mineri cât și de întreaga 
societate. Optimizarea relației IN
DIVID — GRUP MINERESC — 
SOCIETATE trebuie realizată cât 
mai repede posibil și dintr-o 
perspectivă cât mai largă, pen
tru ca mineritul să continue să 
existe șl să acopere nevoile so
cietății. Transformările care se 
impun vor duce la debarasarea

a se 
reale, 
mult, 
dacă 
Șub

red usă 
nu

(Continuare in pag. a 4-a)

Mai mulți cetățeni din zona de jos a Aeroportului nos- 
trul celebru, exasperați de turbiditatea apei de la robinete, 
au încercat să-și aline setea cu apă de la fântânile proprii 
ale unor concitadini ce locuiesc la case. Ți-ai găsit! Unii 
au pus stăpânire și pe apă- E-adevărat toți o plătim și nu 
o avem. Dânșii o plătesc, o au, dar n-o dau... Ce să-i faci? 
Dacă nu i-a apucat niciodată setea și n-au avut apă?!

Imagini cutremurătoare
ÎNCOTRO «

Dacă aș fi încercat să-i dau 100 
lei, probabil că l-aș fi jignit. Așa 
ca n-am făcut-o. în vârstă, cu 
părul cărunt, și cu mâinile ușor 
tremurânde și-a scotocit prjn bu
zunare mărunțișul necesar doar 
pentru un sfert de pâine. 
Vânzătoarea, uimită, scapă brusc 
întrebarea: „Numai un sfert?"

„Numai de atât am bani", veni 
răspunsul, de dincolo de tejghea 
și bătrânul și-a luat sfertul 
pâine, plecând cu 
sfidând parcă, pe 
zeci sau treizeci
la coadă, care cu
fi cumpărat nici unul numai un 
sfert de pâine. Nu pentru că ar

de 
un aer demn, 
toți cei două- 
de oameni de 
siguranță n-ar

zis: oare spre 
ne îndreptăm?

fi avut mai mulți 
simplu pentru că 
atâta demnitate.

Și-atunci mi-am 
astfel de societate
în care unii se îmbuibă, iar alții 
n-au bani decât pentru Un sfert 
de pâine? Ce părere ar avea 
domnii guvernanți?

Lume, iume, ești nebună,
__   .   v 5 5

99

mă privești seara cu ură
Sunt un biet copac și mi-e frică! Locuiesc, 

mai bine zis, sunt plantat pe marginea bulevar
dului din oralul Lupeni. Am fost supus acestui 
domiciliu forțat de că'.re niște oameni ce m-au 
tratat cu prietenie. Le mulțumise pe această 
calc pentiu fapta lor, căci e minunat să stai 
să privești mulțimea de trecători și de mașini.

Sunt un puiet fragil și vulnerabil. De aceea 
mi-e tare frică! Prietenul meu cel 
lat în dreapta mea, a fost rupt 
de niște tineri dubioși. Am plâns 
schingiuit și auzindu-i Jalnicele 
rate. Din păcate, nu am avut cum su-1 ajut.— 
Acestei soarle crude au fos* supuși și alți prie-

mai bun. plan- 
cu bestialitate 

mult văzându-1 
strigăte dispe-

teni de-ai mei. Nu înțeleg de ce se intâmplâ 
toate acestea. Să fie vorba de un xenofobism 
împotriva rasei noastre verzi?

Cel mai teamă îmi este scara, când ascunse 
de întuneric, figuri diabolice mă privesc cu os
tilitate. Nu știu cât voi mai rezista, chiar mâine 
o mână criminală m-ar putea ucide Ce vină am 
că sunt verde? Nu fac politică, nu comentez, nu 
doresc decât să fiu lăsat în pace.

Oameni buni, aveți milă de toți frați) mei, 
puieții și de mine. Suntem mici și amarați, dar 
promitem că în timp vom deveni mal., copaci. 
(FI. BF.CSUK)
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Primarii municipiilor 
și dreptul la grevă

Până |in dala de 2 septembrie 
<i.e., când va avea loc următoa
rea întâlnire a Confederației Mu
nicipiilor din România, toți pri
marii de minicipij sunt intr-un 
fel de gr \â japoneză. In semn 
dc protest p.ntru faptul că, din 
miliardele caic le atrag la buge
tul centralizai al statului, la 
primării se mai intoarc in jur de 
câteva procente, piimarii muni- 
cipiiloi au hotărât să protesteze 
in mod grad.it, P. ma formă de 
protest pe care an adoptat-o con
stă în purtarea Ia piept a unui 
ecuson alb pe care scrie, n» gru 
pe alb: „CEREM AUTONOMIA 
FINANCIARA A COMUNITĂȚI
LOR LOCALI '. Și di piimar Ber
ea are in .piept înscrisul amintit. 
T<i Brașov, pc 2 septembrie, s-ar 
putea să hotărască inițierea pro
gramatului marș al primarilor la 
Președinție, Guvern și Parla
ment. După mineri, mecanici de 
locomotivă, iuta că se pregătesc 
și primarii de luptă. Fi reprezintă, 
insă, niște coli < tivuați umane foar
te largi. Noi toți ■■ intern, de fapt, 
comunitățile ’m- iM BXBBU)

vanitate La Cointini, ca la Coniîim
Din itino'-fora l . ,dâ a .Ir..zii, 

a intrat surâzând în lonsignația 
api >,ipc pustie. Cu parul nins, 
cu mâinile tremurând'-, a privit 
pun lentilele gin i-, .de ochela
rilor spre un anume pan i Zâmbi. 
Televizorul „Goldstnr" ce il vă
zuse cu d'.u.î luni in urmă, se 
„od.hnea" docil in același loc. 
Atunci nu avusese mina necesară 
pentru a-1 cumpăr i. Acum, după 
săptămâni de giea econo
mie strânse.r- bani Dintru a com
pleta depunerea c’ o avusese la 
CEC. Cu aceștia iși va vedea vi
sul implinit.

.Se apropie de ânz.itoa: c, ■ arc, 
amabilă, îl întreabă <<■ dorește. 
Răspunse s'iirt la intre'are și i 

întinse banii. In timp ce femeia 
ii număra, el privea -.af i.,făcut 
Spre obiectul la car.- vi* > ,e vnorin 
in aceste- ultime zile, zii I in care 
Sși .upuse stomacul unui di.istic 
regim alinii ntar.

Cuvintele vânzătoarei ii loviră 
ca o ghilotină. ITcl.nl tv-ului 
crescuse în aceste două luni, iar 
el nu mai avea alți bani. Ii luă 
pe cei afl.iți pe tejghea și i puse 
In buzunar, după car< ieși supă
rat pe ușă.

Soarele de afară strălucea în
grozitor. I’aliânul sc pierdu umi
lit și stingher printre particulele 
negre ale asfaltului u- începea să 
fim bă.

Cantina de ajutor sociai
Dl. primar Ovidiu Avramescu 

arc laima unui om care știe .să-și 
apropie agenții economici cu 
capital privat. Ultima sa iniția
tiva este, credem, și cea mai 
spectaculoasă. Domnin-sa i-a con
vins să pună toți, mână dc la 
mână, și să construiască o can
tină de ajutor social. Amplasa
mentul a fost, deja, găsit. Clădi
rea se va ridica în spatele școlii 
generale nr. 4 din Vulcan. Ma
terialele de construcții vor fj re
cuperate de la clădirile ce se vor 
dezafecta iar proiectul și mano- 
pi ra vor fi suportate în comun, 
de agenții economici privați și 
adnrristrația publică locală. J91. 
primar a avut înțelepciunea să 
prevadă, in bugetul local, .o suină 
destinată șl oamenilor năpăstuiți

UN COPIL OL1 AULA ARAT CURAJOS
La Georgetown, în Ohio, s-a petrecut un fapt puțin obișnuit. 

In băiat de șapte ani i-a scăpat viața fratelui său mai marc, de 
1G ani. care fusese atacat de un... leu. Micuțul Ilon nu s-a speriat 
de leu, lovindu-1 de mai multe ori peste bot cu un băț iar „regele 
animalelor" a fost silit să dea înapoi.

Ron și halele său Lee plecaseră să se plimbe pe o câmpie din 
apropierea orașului când au fost surprinși să vada un leu în câi ne 
și oase după ce î.1 văzuseră numai la televizor»

Alertat, șeriful din localitate, a mers pc urmele leului și, te. 
mându-se mai mult decât băiețelul dc șapte ani l-a impușcat.

HORO
VECKMRA — COCOȘUL

Ultimele zile ale lunii vă res

tabilesc echilibrul afectiv.

BALAN|A — CÂINELE

Azi veți fi inconjm at(a) de 

foarti multa tandrețe și buna- 

voința.

SCORPION — MIS1 RE .

In gmeral, ben< ficiați de o zi 

agreabilă, chiar ilaeă vor fi ți 

momente de instabilitate.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Zi deosebit de fertilă in dome

niul schimburilor d<> opinii 
idei.

de soartă. Dl. Stclian Corobea, 
de la SC „Retezatul" .SA a fost 
contactat și s-a angajat să fur
nizeze marfa la prețurile cele mai 
mici posibile.

In altă ordine de idei, dl. A- 
vramescu a ținut să sublinieze 
faptul că ministrul sănătății a 
venit în Vale dând curs unei 
invitații comune a tuturor pri
marilor din municipiu. Și nu doar 
a unuia dintre ci, cum s-a lăsat 
să se înțeleagă. Interesul este al 
tuturor .și, în acest sens, se im
pune o colaborare exemplară în 
domeniu. In urma vizitei au și 
venit, la fața locului, proicclanții 
și reprezentanții Direcției Sani
tare Județene.

In aceea ce privește alimenta
rea cu gaz metan, dl. primar

CAPRICORN — BOU

Puneți accent pe timpul dv. li
ber, pe copii șt pe tot ceea ce vă 

poate face viața mai plăcută.

VAkSATOR - TIGRU

Armonia sufletească și bună
starea va simt bine protejate 

as'ăzi.

PEȘTI — IEPURE

Azi veți fi maj puțin limpli- 
calțâj in lumea exterioară și Vi ți 
avea mai puțină influență asupra 
unor situații.

BERBEC — DRAGON

At iiție la modul de înțelegere 
4il anturajului In care vă aflați 
mai ales asupra unor chestiuni 
comune.

Avramescu crede că Vulcanul va 
beneficia primul de acest atribut 
al civilizației dintre toate ora

șele din Vale. Banii pentru a- 
ceaslă lucrare au fost prevăzuți 
în buget și virați, deja, proiec
tantului general al lucrării. Con
semnăm afirmația ca alare.

întrucât în ultima perioadă la 
Vulcan au auvt loc câteva abu
zuri sexuale asupra minorilor dl. 
primar își exprimă rugămintea 
ca părinții să-și supravegheze 
cât mai atent odraslele. Iar a- 
genții economici să aibă înțele
gerea necesară pentru a In'chide. 
localurile la ore rezonabile. Ex
cesele bahice ale consumatorilor 
încurajează și alte excese de tot 
felul. Ne facem și noi ecoul rugă
minții d-lui primar. (M. BAllBU)

Precizare
Organizația religioasă „MAR

TORII LUI IE1IOVA", din Vul
can, face precizarea că violatorul 
din Vulcan, pc nume Maxim 
Mncsciuc, arestat zilele trecute 

de poliția orașului, nu a făcut și 
nu face parte din organizația 
noastră religioasă. Asemenea fapte 
noi le condamnăm, iar asemenea 
indivizi nu au cq căuta in râu- 
durilc noastre.

Ioan C'OClȘ, 
Prezidentul Congregației 

Martorii lui Iehova, V ulcaii

Jocul necinstit 
continuii

Jocul cu cercul se practică de 
regulă in copilărie, l’oate fi un 
joc cinstit când nu c practicat de 
cei mari. Dar când cei marț se 
joacă și cu cercul, cetățeanul este 
dc-a dreptul umilit. Cum este 
exemplul' cercului de la schim
barea buteliilor. Dacă acei oa
meni mari se joacă de-a cercul 
cu buteliile și cu cetățenii, de 
ce nu se joacă și când dau bu
teliile și se joacă numai când le 
primesc de la oameni? Vrem să 
credem că nimeni nu culege bu
telii din, copaci, ca să nu se po
trivească deloc cu cercul procus- 
tian. S-au chiar dacă se joacă ci
neva să se joace cinstit. Adică și 
la predarea și la preluarea bu
teliilor. .S-ar elimina multe ne
cazuri și multe nemulțumiri.

Gheorghe CIIIRVASA

TAUR — ȘARPB

Farmecul și bunăvoința dv. vor 
compensa lipsa de comunicare 
cu cei din jur.

GEMENI — CAL

Azi puteți fj ușor iritabili, dar 
tot așa dc activi ți întreprinzători 
în tot ceea ce faceți.

RAC -OAIE

Acum c momentul cel rnai po
trivit de a vă bucura de plăce
rile vieții, de tot ceea ce presu
pun acestea.

LEU — MAIMUȚA

Aveți parte de o creștere a di
namismului și energici, dar șl a 
nevoii dc acțiune ți de luare n 
unor inițiative.

PROGRAM 
SATELIT

RTb

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 Glan
15.10 Cheamă California.
16,00 Crima e pasiunea el.
17,00 Ilans Meiscr Show
13,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță 
19,00 Elf 99 (magazin in ilirccl).
19.45 Știri.
20.10 Exploziv-magazin.
20.40 Vremuri bune, vremuri rele.
21.15 Miaini Vice.
23,00 Scaunul fierbinte.
0,00 L,A Law
1,00 Legea și ordinea.
1,55 Reluări.

PRO 7

5,25 .Scrimle și da.
10,00 Prințul și dansatoarea.
12.10 Reluări.
14.10 Șoimul negru.
16.15 Partenerele.
17.15 Mr. Belvedere,
17.40 Visez la Jeannic.
18.10 Trick 7-da.
19.30 Cei trei.
20,00 O casă zgomotoasă.
20,25 Roseannc.
21,00 Știr!.
21.15 Ultima comanda.
23.40 T.J. Hooker.

0,35 Misiune fatală.
2,05 Eu spionul.
3,10 Brooklyn Blues.

EUROSl’ORT

9.30 Aerobic.
10,00 Golf German Gpen.
12,00 Atletism. MP 1AAF.
13,00 .Atletism. Concurs interna

țional. Shefficld.
11,00 Fotbal. Cele mai frumoasă 

goluri ale săptămânii,
15,00 Tenis. „Turneul invitaților", 
17,00 Ciclism, CM.
19,00 Fotbal. Cele mai frumoase 

goluri ale săptămânii.
20,00 Eurofnn: divertisment spor

tiv.
20.30 Știrj sportive J
23,00 Box. Meciuri internaționale

0,00 Biliard.
2,00 Știr-j sportive 2.
____________ ___  ____________

PROGRAMUL 
TV.

MARȚI, 31 AUGUST

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Gluj-Napoca.
12,00 Desene animate.
12.15 Lumină din lumhxă.
13.15 Ecran de vacanță.
13.45 Microrecital Mirau Vin- 

tilâ.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Album dc vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Con viețuiri-magazin.
16,55 FOTBAL: Gloria — Klcclro- 

putere.
18,50 Avanpremieră TV.
19,00 Reflector.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20;40 Sport.
20.15 Film serial. Dragon ta la 

prima vedere.
22.20 Universul cunoașterii.
23,05 Meridianele dansului.
23.35 Gaudeamus

0,15 .Actualități.

grad.it
ITcl.nl


MARȚI. 31 AUGUST 1993 ZORI BOI 3

Răzbunarea ocaziilor Rugby A 1

ARMATURA ZALAU — JIUL 
PETROȘANI 2—0 (1—0).

A fost de-a dreptul incredibil 
cc întorsătură a putut lua rezul
tatul acestei partide, dominată net 
de oaspeți, care și-au depășit ad
versarul aproape la toate capi
tolele, mai puțin la cel al șansei, 
totul întorcându-se ca un bume
rang împotriva lor.

* In min. 2 a centrat Neiconi, 
a reluat Huza puternic, a scos 
salvator portarul Enc.

* In min. 6, Iluza a pătruns xi- 
jelios pe partea dreaptă, a cen
trat, dar Trăistaru a trecut mili
metric pe lângă deschiderea sco
rului.

* In min 18, Neiconi a combi. 
nat cu Stoica, Doroș, Iluza, a re
primi4, și, din Interiorul careului, 
singur cu portarul, a șutat alături.

* In min. 29, Huza a șutat nâ- 
praznic, Ene a scos miraculos 
balonul de sub transversală.

* In min. 30, Trăistaru, din 
7—8 metri, a șutat pe lângă poar
ta goală.

* In min. 32, a centrat puternic

Civilii au executat...
STEAUA — MINERUL LUPENI 

36—6 (19—6). Joc dominat de bu- 
curcșteni, care și-au luat în a- 
ccst an misiunea în serios de a 
câștiga titlul de campioană. Mi
nerul, fără fundașul Patriciii și 
fără Pavai, a început jocul mai 
timid, fiind condusă încă din min. 
5, când Florca a pus primul eseu, 
5—0, transformarea fiind ratată 
de Popișteanu. Și totuși, oaspeții 
reduc din diferență prin Pan<le
lea, care a transformat o lovitură 
de pedeapsă de la 35 m, încer
când să ț:pâ pasul cu partenerul 
de joc In min. 22, Steaua se des
prinde la o greșeală a lui Mîir- 
mărean printr-un eseu, pus de 
Colceriu, 10—3, transformat de 
Popișteanu și scorul > devenit 
12—3, Oaspeții sunt iluminați

Tugină realizată de 
Dorel NEAMȚ U

Stancic, a reluat cu capul Nei
coni, jos la rădăcina barei, a scos 
cu un ultim reflex Ene.

Fotbal, 
divizia A 2

* A urmat cel mai periculos 
atac al gazdelor, până atunci An
ton a primit doar două șuturi lă 
poartă, apărarea Jiului s-a bâl
bâit și din învălmășeală Simc a 
șutat, deschizând scorul. Era min. 
38. Gioabă și Sălăjan, min. 41, 
au prljnit câte un cartonaș gal
ben, Iar repriza s-a încheiat cu 
acest avantaj de Un gol în favoa
rea coechipierilor jucătorului nr. 
1 de pe teren, portarul Ene.

După pauză, Jiul a intrat de
cisă să schimbe rezultatul. Sabău 

treisferturi și Drăguceanu nu poa
te fi oprit. El se duce din nou 
In eseu 17—3, același Popișteanu 
in zi bună, transformă precis și 
19—3. La acest scor arbitrul Va- 
sile Lazăr (Suceavă) refuză Ste
lei o lovitură de picior căzută, 
neacordând cele trei puncte. Jo
cul se desfășoară tot in terenul 
de țintă al Minerului, dar câteva 
atacuri ale oaspeților purtate la 
mână mută fazele spre butul ad
vers. I.a o astfel de acțiune Pun- 
delca obține o lovitură de pe
deapsă, pe care o transformă cu 
mare siguranță, 19—6, reducând 
din diferență. Urmează un mo
ment important al jocului, când 
după două grămezi consccu'ive 
steli.știi au intrat intenționat in 
ofsaid, iar centralul nt] i acordat

(gazde) a primit un gilben, min.
63, în timp ce Stancic min. 65—67 
a ratat două mari ocazii, după 
care Izsak a fost schimbat gu 
Szoradl, min. 68. La numai două 

. minute Trăistaru a lăsat locul, în 
teren, lui Rezeanu. Ocazia ega- 

larii a stat în piciorul lui Gioabă, 
min. 79, ajuns singur cu portarul 
la punctul de N metri, a șutat 
slab șl afară. In replică, la al 
doilea contraatac, lansat de Sălă- 
jan, acesta l-a pus în cursă pe 
Epure, care a trecut de Mititel și 
a înscris în min. 83, pe lângă 
Anton, golul doi.

Așa s-a scris istoria unui meci 
In care ocaziile s-au răzbunat din 
plin, dar' s-a făcut un mare pas: 
ele au fost create. Urmează și 
munca lui Sisif. Să fie valorifi
cate.

A arbitrat foarte bine o bri
gadă din Cluj, avându-1 la centru 
pe M. Ciglinean.

JIUL: Anton — Doroș, Mititel, 
Lazăr, Huza, Cioabâ, Stancic, 
Stoica, Trăistaru (Rezeanu), Nei
coni Izsak (Szoradi).

ordinul
eseu de penalizare care s ar fi 
cuvenit oaspeților.

La reluare, deși jocul s-a echi
librat, cei care au înscris din nou 
au fost tot bucureștemi. Ei au 
reușit două eseuri consecutive, 
unul prin Șerban, altul prin Flo- 
rea. Popișteanu a reușit să le 
transforme pe amândouă și a maț 
punctat o dală dintr-o lovitură 

de pedeapsă spre sfârșitul parti
dei, f<.w.nd ca scorul să urce la 
36—6. Cei circa 400 de spectatori 
au savurat victoria echipei favo
rite, apreciind rezultatul ca fiind 
prea sever față de situația din te
ren. Partida s-a desfășurat intr-o 
notă de deplină sportivitate. O 
remarcă pentru debutantul Jianu 
(Loc.motiva București) care a 
făcut un joc bun.

MINERUL: Pingcrt, Ștefan, Po
pa, llosu, Sușinski, Necula, Da- 
vid. Kclemen, Jianu, Piu, Văduva, 
Năstasc, Pandelea, Citirii, Mârntă- 
rean. Au mai jucat: Vereș, Deac, 
Scafariu, Nicoară.

Victoria... spectatorilor
RULMENTUL BARLAD — ȘTIINȚA PETROȘANI 10—8 

(7—8). Pe o vreme câinoasă, totuși teren bun, cu o tribună total 
ostilă oaspeților, care nu de puține ori a strigat numele lui Cosnaa, 
echipa Știința a trebuit să părăsească gazonul învinsă, după o 
gravă greșeală de arbitraj. în min. 78, după ce câțiva spectatori au 
pătruns în teren, făcând presiuni asupra arbilruluui de centrii, 
bucurcștcanul Marcel Galanda, a greșit grav, acordând gazdelor O 
lovitură de pedeapsă imaginară, viciind rezultatul final.

In min. 1. Suciu (debutant la Știința) a avut posibilitatea de a 
deschide scorul, dar a ratat dintr-o poziție favorabilă o lovitură 
de pedeapr.ă. Totuși tabela s-a modificat destul de repede. In min. 
3 studenții au deschis scorul. Ivănu.ș a transformat o lovitură de 
pedeapsă, aducând primele puncte formației sale. La numai un 
minut bârlădenii au ratat egalarea prin Cheptea. care a trimis 
balonul alături, tot dintr-o lovitură de pedeapsă. Studenții joacă 
bine, câștigă toate tușele prin Bolea și Drumea și declanșează In 
min. 13 o puternică acțiune de atac, autor Rațiu, care a pătruns 
în forță în terenul advers, a pasat lui Gheorghe Claudiu, ajuns 
o veritabilă aripă de treisferturi și acesta a înscris spectaculos, 
8—0, transformarea fiind din păcate ratată de Ivănuș.

După acest scor bârlădenii se văd mal mult în atac și în min. 
18, Revnic se remarcă prin placajul asupra lui Ungureanu pe care 
il oprește la aproximativ 2 metri de terenul de țintă. în mia. 25 
Locziko este călcat în grămadă și nevoit să părăsească terenul, 
fiind înlocuit cu succes dc Stelian Glaudiu. Peste 10 minute, după 
o eroare de arbitraj Timu (Care pe tot parcursul jocului a fost 
lăsat în ofsaid) a înscris o încercare, pe cari tot el a transformat-o, 
stabilind scorul la pauză de 7—8, in favoarea Științei. ,

La reluare, oaspeții nu mai joacă cu același aplomb, ca în pri
ma repriză, dând posibilitatea echipei locale să preseze. Astfel, tn 
min. 65 este rândul lui Rațiu să-1 oprească pe Ungureanu la câțiva 
centimetri de terenul de țintă, publicul cerând capul arbitrului șl 
aoordarea... încercării.

La o fază identică, min. 75, câțiva spectatori au pătruns în 
incinta terenului, făcând presiuni asupra cetrahilul, care așa cum 
am descris mai sus, min. 78 a acordat acea lovitură de pedeapsă, 
totul In afara regulamentului, transformată de Timu și gazdele au 
preluat conducerea, câștigând și jocul: 10—8.

ȘTIINȚA: Stan, Costache, Locziko (Stelian Claudiu), Drumea, 
(Stănculeseu — debutant), Bolea, Gheorghe Claudiu, Raliu, Suk'gan, 
Loghin (debutant), Ivănu.ș, Andrcițâ, Suciu (debutant), I,ai ie, Hev- 
nic, Mureșnn.

...........■■■•■••’.'H/rurfUiliinii ihiiiiiihiimuhiii/khiihM

Rezultatele concursului 
Pronosport 

din 29 august 1993
1. Atalanta — Cagliari
2. Genoa — Roma
3. Inter — Rcggiana
4. Juvcnlus — Cremonese
5. Lazio — Foggia

6. Lecce — Milan 2
7. Napoli — Sampdoria 2
8. l’iacenza — Torino 2
9. Udincse — Parma 2

10. Cesena — l’escara . »
11. F. Andriu — Brcscia M
12. Lucchcse — Bari n
13. Palermo — Florentina 3

Fotbal, divizia națională
I OTBAL, DIVIZLX A

REZULTATE TE1..1CE: Dacia Unirea Brăila — Oțelul Ga
lați 1—0; Dinamo — C >ria Bistrița 2—0; Elcctroputere — FG 
Brașov 0—1; Ceahlăul Pudra Neamț — Universitatea Craiova 1—4; 
„U“ Cluj — „Poli" Timiș ara 5—1; UTA — Rapid 2—1; FG Inter 
Sibiu — Progresul 2—0; Sportul Studențesc — Petrolul 1—1 ; 
Steaua — FC Farul 0—0.

CLASAMENT

Ceahlăul; FC Biașov — Steaua; FC Farul — -U" Cluj; Universi
tatea Craiova — UTA; Progresul — Sportul Studențesc; Rapid — 
FC Inter; Petrolul — Dacia Unirea Brăila; Oțelul Galați — Di- 
namo; Gloria Bistrița — Electroputerc Craiova.

1. Universitatea Craiova 3 3 0 0 9— 2 6
2, Steaua 3 2 1 0 5— 0 5
3. FC Farul Constanța 3 2 1 0 4— 1 5
4. FC Inter Sibiu 3 2 1 0 3- 0 5
5. Universitatea Cluj 3 2 0 1 7— 4 4
C. U.T. Arad 3 2 0 1 4— 3 1
7. Progresul București 3 2 0 1 3— 2 4
8. FC Brașov 3 1 2 n 1— 0 1
9. Sportul Studențesc 3 1 1 1 i— 4 3

10. Dinamo 3 1 1 1 2- 3 3
11. Dacia Unirea Brăila 3 1 1 1 1 3 3
12. Oțelul Galați ’ 3 1 0 2 3— 3 2
13. Gloria Bistrița 3 1 0 2 3- 4 2
14. FC Petrolul Ploiești 3 0 2 1 2— 3 2
15. Ceahlăul Piatra Neamț 3 1 0 2 2— 6 2
16. Rapid București 3 0 0 3 1— 5 0
17. Elcctroputere Craiova 3 0 0 3 0— 4 0
18. Politehnica Timișoara 3 0 0 3 3-10 0

ETAPA URMĂTOARE. 1 septembrie: „Poli“ Timișoara —

REZULTATE TEHNICE: Armătura Zalău — 
Jiul Petroșani; 2—0; CFR Timișoara — CF 
Drobeta 1—0; Phoenix Baia Mare — ICIM Bra
șov 1—0; Corvinul Hunedoara — FC Maramureș 
2—1; Metrom Brașov — CSM Reșița 0—1; Gaz 
Metan Mediaș — Jiul IELIF Craiova 3—0; Trac
torul Brașov — FC Bihor 1—0; Metalul Bocșa 
— Unirea Alba Iulia 1—0; Gloria Reșița — CFR 
Cluj 4—0.

CLASAMENT
1. Gloria .Reșița 3 2 1 0 7—1 5
2. FC Maramureș 3 2 1 0 9—4 5
3. Gaz Metan Mediaș 3 2 1 0 6—2 5
4. Tractorul Brașov 3 2 0 1 4—2 4
5. Armătura aZlău 3 1 1 1 6—5 3
6. ICIM Brașov 3 1 1 1 4—3 3
7. Metrom Brașov 3 1 1 1 3—2 3
8. Unirea Alba Iulia 3 1 1 1 3—3 3
9 CF Drobeta 3 1 1 1 3-3 3

10. CFR Timișoara 3 1 1 1 1—2 3
11. CSM Reșița 3 1 1 1 4—6 3
12. Metalul Bocșa 3 1 1 1 1—7 3
13. CFR Cluj 3 1 1 1 5—B 3
11. JIUL Ikitroșani 3 1 0 2 7—4 2
15 Phoenix Baia Mare 3 1 0 2 4—6 2
16. Jiul IELIF Craiova 3 l 0 2 4—6 2
17. FC Bihor 3 0 1 2 1—3 1
18. Corvinul Hunedoara 3 0 1 2 3—8 1

ETAPA URMĂTOARE, 4 septembrie: CSM 

Reșița — Corvinul; ICIM Brașov — Gloria Re. 
șița; CFR Cluj — Metrom Brașov; FC Maramu
reș — Gaz Metan Mediaș; FC Bihor — Metalul 
Bocșa; Jiul IELIF Craiova — Tractorul Brașov; 
Unirea Alba lulia — Armătua Zalău; Jiul Pe
troșani — CFR Timișoara; 6F Drobeta — Phoe
nix llai a Mane.

FOTBAL, DIVIZIA B, seria a IJI a
REZULTAȚE TEHNICE: Metalurgistul Sla. 

tina — CS Olt 4—1; Chima Găiești — ROVA 
Roșiori 2—2; Minerul Uricani — Anirca Alexan
dria 3—1; Jiul Rovinari — AS Paroșem 2—0| 
Minerul Lupeni — CS Târgoviște 1—2; Construo 
torul Craiova — Electr. Curtea de Argeș 0—Ij 
Petrolul Stoina — Cimentul l ieni 2—U; Dacii 
Pitești — Minerul Mâtăsari 2—0; Parângul Lo- 
nea — Metalurgistul Cugir 1—0; Petrolul Videle 
— Metalurgistul Sadu 1—0. , >

CLASAMENT

ETAPA URMĂTOARE, 1 septembrie: ROVA 
Roșiori — Metalurg. Slatina; Unirea Alexandria
— Chimia Găiești; AS Pnroșcnl — Minerul Uri
cani; CS Târgoviște — Jiul Rovinari; Electrica 
C. de Argeș — Minerul Lupeni; Cimentul Ficni
— Constructorul Craiova; Minerul Mălăsari — 
Petrolul Stoina ; Metalurgistul Cugir — Dacia 
Pitești; Metalurgistul Sadu — Parângul Lenea; 
CS Olt — Petrolul Videle.

1. Petrolul Stoina 3 3 0 0 W—3 6
2. Minerul Uricani 3 2 1 0 9—2 9
3. Dacia Pitești 3 2 i • 6—2 8

4. Metalurg. Cugir 3 2 0 1 f—4 4
5. Mctalurg. Slatina 3 2 0 1 8—6 4
6. Jiul Rovinari 3 2 0 1 8—3 4
7. Parângul Lonea 3 2 0 1 3—2 i
8. CS Târgoviște 3 2 0 1 »—7 4
9. Petrolul Videle 3 2 0 1 3—3 4

10. Minerul Lupeni 3 i 1 1 3—3 3
11. Chimia Găiești 3 1 1 1 3—7 e
12 Unirea Alexandria 3 1 0 2 4—3 Q
13. Electr. C. de Argeș 3 1 0 2 3- 4 «
14. Minerul Mâtăsari 3 1 0 2 3—3 Q
15. Metalurg. Sadu 3 1 0 2 3-« Q
16. ROVA Roșiori 3 0 2 1 3—8 Q
17. Constructorul Craiova 3 1 0 2 1—4 Q
18. AS Paro.șenl 3 0 l 2 1—4 1
19. Cimentul Ficni 3 0 1 2 1—5 1
20. CS Olt 3 0 0 3 1—8 0
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La Casa Reginei PUBLICI1ATL
Se preconizează ca în luna au

gust Palatul Buckingham, cum
părat în anul 1762 de regele Geor- 
ge al Ill-lca, să-și deschidă por
țile aurite publicului amator, dor
nic să viziteze acest mare punct 

de atracție. Personalul de la curtea 
palatului a dezvăluit proiecte ce 
vor permite vernisare,, unor o- 
biecte de preț. Cu această ocazie 
se vor pune în vânzare suveni
ruri și băuturi răcoritoare. Dar 
vizitatorii reședinței reginei Eli- 
sabeta — una din cele mai bo
gate femei din lume — vor fț 
obligați să suporte un control ri
guros efectuat de dispozitive ul-

Interviul săptămânii
(Urmare dio pagina I)

de balast economic, la eficiență 
productivă și financiară. Unii 
dintre salariați vor pierde și vor 
trebui să se reorienteze, atât pro
fesional cât și ca nivel de veni
turi. Proporțiile diverselor cate
gorii de personal trebuie stabilite 
ținând seama dc contribuția efec. 
tivă la realizarea scopurilor so
ciale și economice ale mineritu
lui.

— Care credeți că este moti
vația reală a ultimului val de 
greve?

— Dezechilibrele moștenite se 
manifestă la nivel social cel mal 
ușor de văzut în bugetul de fa
milie. Atunci când există o con
tradicție între aspirațiile fiecăruia 
și posibilitățile de realizare, atât 
In ce privește câmpul aspirațional

0e la P.LN.R.
Filiala Petroșani a PARTIDU

LUI UNITĂȚII NAȚIONALE 
ROMÂNE organizează în ziua de 
2 septembrie 1993 ora 17, la sala 
mică a Casei de cultură din Pe
troșani, întâlnire cu membrii și 
simpatizanții PUNR din localită
țile Petroșani, Pctrila, Vulcan, Lu- 
peni, Uricani.

întâlnirea se vrea un dialog de 
lucru privind îmbunătățirea 

muncii organizatorice prin înfiin
țarea de subfiliale în localitățile 
susmenționate.

Sunt așteptate propuneri pen
tru Comitete de inițiativă.

ANIVERSARE
CU OCAZIA împlinirii a 2 ani 

de la căsătorie, dragă Mioara și 
Dan Creții, vă dorim sănătate și 
fericire. Familia Crețu. (0125357)

VANZARI
VÂND Dacia break, preț nego 

ciabii, fabricație 1990, telefon 
541606. (0125339)

VÂND apartament 2 cameie 
Vulcan Nicolae Tilulescu, bl. 
A 53, so. 3, ap. 3, et. 1, 2 000 000 
negociabil. Adresați Dispensarul 
medical Breaza — Buzău, lunca, 
miercurea, vinerea, orele 8—13. 
(0125315)

VÂND apatt.iinent 2 camere Pe
troșani sau schimb ru garsonieră, 
casă modestă sau (t ren Constan
ța sau împrejurimi (40 km). Re
lații: telefon 091/656222, 19—21. 
(0123321)

VÂND Dacia 1310. (Germania), 
perfectă stare, preț negociabil Te
lefon 560107. (0125350)

trasofisticate menite să garanteze 
securitatea și să preîntâmpine un 
eventual atac al gherilelor asupra 
principalului simbol al monarhiei 
britanice.

Consilierii Coroanei regale au 
anunțat că această acțiune a fost 
întreprinsă în scopul amortizării 
cheltuielilor (60 milioane dolari) 
legate de restaurarea Castelului 
Windsor, căzut pradă unui puter
nic incendiu. Echipa ce se ocupă 
cu preparativele deschiderii pen
tru public a acestui monument 
remarcabil, care vor dur„ 55 de 
zile, a relatat reporterilor că se 
estimează ca un număr de 7 000

cât și nivelul său, încep să apară 
și să se manifeste frustrațiile. Este 
deosebit de neplăcut să constați 
câte există și ce slabe posibilități 
de a procura ai. In această situa
ție, se caută forțarea posibilită
ților, prin creșteri salariale, nea
coperite de o productivitate ab
solut necesară. Rezultatul este, 
pe termen scurt, un câștig ușor, 
care se transformă rapid într-o 
pierdere pentru toți. Inflația își 
arată colții, nu numai pentru cel 
care a câștigat, cât, mai ales, 
pentru cei care au fost și înainte 
defavorizați. Comparând salari
ile diverselor categorii sociale, 
dezechilibrele arată că încă este 
favorizată munca fizică, în dauna 
celei intelectuale, care este mai 
dificilă și mal importantă.

Pe termen lung, va trebui să 
fie plătită și răsplătită compe

VÂND televizor color 100 000 și 
video recorder Saba — 130 000, 
Petroșani, Gheorghe Barițiu, 22. 
Telefon 545826. (125352)

VÂND autoturism Crysler Sim- 
ca, înmatriculat, necesită ușoară 
reparație. Uricani, Mailat, 160. 
(Stația 20/6 kv). (0125351)

VÂND televizoare color 145 000 
buc, videorecordere 155 000 buc., 
frigider Arctic 240 litri, 200 000 și 
canăpea, fotolii, bibliotecă, vitri
ne, birou, masă și scaune. Anton 
Pann nr. 30 Petroșani. (0125351)

VÂND moară pentru cereale 300 
kg/oră, acționată electric 380 V. 
Relații : telefon 51269». (0125388)

SOCIETATEA Comercială 
Zoopomicola SA Bumbești-Pi- 
tic județul Gorj, livrează prune, 
pere și mere la prețuri avan
tajoase. Relații: la sediul uni
tății sau telefon 135. (0125362)

VÂND teren construibil Lunca 
Florii, vând sau schimb aparta
ment 2 camere zona Independen
ței, Petroșani cu garsoniera cen
tral. Telefon 543129. (012536.»)

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani Aeroport, 500 000 Ici. 
Relații str. Aviatorilor, bloc 5, 
ap. 6. (0125368)

VÂND autotur» ,m Dacia 1300, 
și certificat, motor și set nou, 
convenabil. Informații farmacia 
Banița. (0125367)

VÂND televizoare color și vi
deo recorder. Petroșani, Doinei 5 
(vizavi IUMP). (0125369)

VÂND Volkswagen Golf, preț 
convenabil; televizor color Phi- 
lips; vidcorccordcr Fishcr, Vul
can, Al. Viitorului, bl. A6, sc. I, 
ap. 28. (0125370)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani, Venus, Telefon 166 A, 
Pui. (0125371)

VÂND apartament 2 camere, 
cu două balcoane, la stradă, Pc
trila, Minei, 29/34, etaj 2. (0125372)

VAND/Sebimb apartament Pe
troșani — IJermes cu C'raiova. Te
lefon 0941/20557. (0125308) 

de turiști să viziteze zilnic pala
tul contra sumei de opt lire ster
line (11,80 dolari) de persoană. A 
fost pus la punct un sistem sigur 
de vânzare a biletelor, în virtu
tea cărui, o persoană va putea 
procura doar patru bilete pentru 
a se evita revânzarea lor la ne
gru. Vizitatorii vor trece prin Sa
la Tronului, mochetată în roșu, 
și vor admira galeriile unde sunt 
expuse opere ale lui Leonardo 
da Vinci, Rubens și Rembrandt. 
In acest timp, regina Elisabeta 
tși va petrece vacanța la o aU^ 
reședință a sa.

tența, la valoarea ei, după cum 
va trebui să se țină seama și de 
condițiile dificile de muncă fi
zică. Este inadmisibil ca purtă
torii progresului social să fie ți
nuți sub nivelul mediu al socie
tății. De asemenea, o societate 
care se respectă trebuie să pur
ceadă la limitarea inițială și apoi 
lichidarea progresivă a categoriilor 
sociale defavorizate, prin promo
varea unei echități sporite. Actua
lele greve arată că opțiunea poli- 
tico-economică este în dezacord 
cu aspirațiile populației, iar rea
lizările „demască" populismul din 
campania electorală, neacoperit 
în practica curentă. Timpul este 
un factor care încă nu și-a spus 
ultimul cuvânt și mă tem că ac
centuarea diferențierilor sociale 
disproporționate ar putea duce la 
tensiuni greu de controlat.

VÂND frigider Arctic — 240 ,1. 
Telefon 545273. (0125378)

DIVERSE
SOCIET ATEA Comercială Phoe- 

mx Service SRL Lupeni face 
cunoscut beneficiarilor că inten
ționează să majoreze adaosul co
mercial ja materialele de construc
ții, transport marfă și prestări 
servicii. (0125353)

IN BAZA autorizației nr. 8265/ 
21 iunie 1993, în Petroșani, Filip 
Rozalia comercializează produse 
alimentare și nealimentare 
(0125360)

SCHIMBURI LOCUINȚE
SCHIMB apartament 2 camere 

Petroșani, str. Constantin Miile 
bloc 3, ap. 21, cu 2 garsoniere. 
Solicit zona pieței sau Petroșani 
Nord. (0125361)

SCHIMB garsonieră confort I, 
Aeroport — lângă poștă — cu a- 
partament 2—3 camere. Relații: 
telefon 543368. (0125373)

SCHIMB apartament 2 camere, 
Vulcan, M. Viteazul, bl. G 4/50 
cu apartament 2—3 camere în 
Vulcan — Petroșani. Aștept și 
solicitantul din Petroșani — Da
cia. (0125374)

OFERTE SERVICIU
FIRMA particulară angajează 

fete tinere pentru meseria de os
pătar. Informații la Stadionul 
central din Vulcan, după ora 16. 
(0125319)

SOCIETATEA COMERCIALA 
BMV LUX SRL Petroșani anga
jează pi in concurs șofer posesor 
de permis categoria B, C'; tincrc(i) 
pentru meseria de ospătar-bai man 
șl muncitori necalificați. Vârsta 
maximă 25 ani. înscrieri sc fac 
la Bar „.Jiul" și Cofetăria „Jiul". 
(0125366)

CAUT femeie îngrijire copil 
în vârstă de 2 ani. Relații; Petro
șani, slr. Timișoara (fosl i 23 Au
gust),- nr. 8/3. Familia C'hluzan. 
(0125375)

I S.C. COMTEX S.R.L.
VINDE

— instalații recepție satelit gamă variată, calitate 
deosebită, garanție și montaj asigurat, cost scăzut.

Adresați: Petroșani, Magazin S.C- PAMIN SRL (fostă 
Expo mobila)-

Telefon 093/545391; 541271. (0125363)

S.C. „GEORGE & COMP“ S R L,
vă invită la DEPOZITUL EN-GROS din Petroșani str. 1 Decembrie 
1918 nr. 96 (în spate la bar LIDO) unde puteți cumpăra următoa
rele mărfuri :

— Bere import Slovacia — 350 lei; ambalaj la schimb
— Bere neagră import Slovacia — 350 Iei; ambalaj la schimb 
— Bere „Pilsner Urguell" — G80 lei
— Bere import Austria „KAISER", 0,33; 0,5; O.GG 1 — 545; 704; 

980 lei
— Bere doză 0,33 1 — 506 lei
— Rom import Slovacia 0,7 1 — 1890 lei
— Vodcă import Slovacia 0.7 1 — 1650 lei
— Ciocolată
— Nectar fructe 1 1 — 470 lei
— Suc orange 1,5 1 — G95 lei
— Concentrat lămâie 40% la 0,5 si 1 1 — 420 și G05 lei
— Ilellas 0,350 1 — 205 lei
— Delikat 100 gr — 2G5 Ici
— Sneks-uri — 195 Ici
Depozitul este deschis zilnic între orele 9—1G; sâmbăta 9—13. 
Comerțul practicat de noi, corespunde cerințelor dvs. (0125356)

SE.T.T.P-P-L. Petroșani
cu sediul în str. Anghcl Saligny nr. 36,

ORGANIZEAZĂ

în data de 20 septembrie 1993, vânzarea de mijloace fixe 
casate prin licitație.

Lista cu mijloace fixe spre vânzare se poate consulta 
Ia sediu] unității, compartimentul mecano-energctic.

R.A.G.C.L. Vulcan
cu sediul în B-dul Mihai Viteazul nr. 91, scoate Ia

LICITAȚIE
în vederea închirierii unui spațiu comercial in suprafață 
de 46,20 m.p. in str- Aleea Salcâmilor nr- 5, bloc N 2.

Licitația va avea loc în data de 16 septembrie 1993, 
ora 10. |

Relații suplimentare sc pot obține la telefon 570114.*

Societatea Comercială 
Simex S.tt.L.

cu sediul in Timișoara 
filiala Lupeni, Vâscozei 1, 

vinde cn-gros următoarele produse:
— alcool „Riinini** 96a 

cafea ness „Amigo“
— Cola — doză
— bore „GOSSER"
— suc Golden — 1,5 1
— berc „Bccks"
— bere BBK I’ils
— Jigări
— ciocolată

Relații, telefon 51680, interior 105, intre orele 8—17. 
(0I25359)

Cotidianul de opinii fl informații „ZORI NOI” apare aib egide 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* BA

înregistrată la Registrul Comerțalul cub 
nr. J 20/621/119L

Goni virameati 807060201 — BCR Ce- 
troMnl.

Directori MIRCKA BUJORESOff 
Director •zecutlvi ing. Alexandre 

BOGDAN

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 267B 
Petroșani, cir. Nicolae Bălcncn nr. t 
Telefoane: 541GG2 (director.redactor |el)i 
545972 (director executiv .administrativ 
difuzare), 642464 (lecții), fax; 091/545972

TIPARUL: Tipografia PetrofanL «Ir 
Nicolae Dălceaco nr. L Telefon S1I893.

Materialele necomandate a» 
aeptiblicale au «e rexlltule. Rea. 
ponsabililalca morală șl juridici 
asupra corectitudinii datelor eu. 
prinse tn articole aparțin» to 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU!

Responsabil de numfir
Dorcl NEAMȚU

Corectura

Emilia AEHIRK1

Viorica FIBȚULESOU


