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După teror’sm fără teroriști, av?m acum
55---------------------------------------------------------------------------

Corupție fără corupți”
du-se, subit, în avocați ai apărării celor ale 
căror fapte le incriminează raporiul preliminar. 
Rezultatul s-a văzut. „O cacealma politică11 (cf. 
Viorel Sălâgean) sau, după cum afirma domnul 
Nicolae Manolescu: „După terorism fără teroriști, 
avem acum corupție fără corupți11.

Cauza trebuie căutată în neînțelegerea rolu
lui unei comisii parlamentare intr-un stat de 
drept, cu o reală separare a puterilor. Parlamen
tul nu este chemat să găsească vinovați, c, so
luții legale, pentru că absența legii se numește 
(cf. Al. Paleologu) „fărădelege". In virtutea aces
tei confuzii, comisia, in loc să ancheteze fapte, 
a anchetat persoane, pronunțându-se asupra gra
dului de vinovăție a unora sau a altora din cei 
vizați — ceea ce este treaba justiției.

După două zile de dezbateri furtunoase, in 
care fiecare a spus ce-a vrut, maj mult pe lângă 
decât la obiect, opoziția a depus o moțiune sim
plă, semnată de 162 de parlamentari, prin care 
șe cere Guvernului să se desolidarizeze dc per
soanele implicate in acte de corupție si îndepăr
tarea acestora din funcțiile publice pe care le 
dețin. Conform regulamentului, moțiunea urmea
ză să fie supusă votului secret al Camerelor reu
nite, in termen de șase zile de la depunere. Stând 
strâmb și judecând drept, acesta est-* singurul 
câștig al celor două zile de dezbateri, care, în 
mare, au confirmat intuiția genială a lui nenea 
Iancu: „Urâm corupția, dar jubiin pe corupători".

In fața acestei situații, scepticismul popu
lației este îndreptățit și înțelegem indignarea stră
luci,ului reprezentant al romilor, dl. Gheorghe 
Răducanu, care, văzând că unii încearcă să pună 
în aceeași oală afaceri de miliarde cu bișnițari 
„de o suta de dolari", a declarat: „Până la urmă, 
se Va dovedi că acești generali, colonei și dem
nitari. acuzați aici, pii sunt, de fap’. generali, 
colonei și demnitari, ci... țigani". (Șt. CIMPOI)

Zi fatală

„Trasorul” lansat de generalul Gheorghe 
Florică, ex-conusarul șef al Gărzii financiare, 
din România, s-a bucurat de un larg ecou în 
presa, i'orupțla es.e un subiect gras, de la care 
s-au allpiat muiți in atatea campanii electorale. 
Eradic . -a acestui flagel a losl promisiunea care 
a uuu> mul e voturi lormațiumi politice aflată 
la pu ere. Ce s-a întâmplat după aceea? Nu 
n.are .acru. Cu o cursa pixgâ.ttâ pentru lupi, 
se prind, in continuare, șoricei...

Ca sa înțelegem ceva, trebuie să ne întoarcem 
in tnnp, la data când generalul Florică a fost 
demis, împreună cu cei patru adjuncți ai săi, 
in martie 1’9;'3, „prin bunăvoința Guvernului11 
(cf OLv iu Gherman). S-a moli at prin necesi
tatea „activizării” acestui organism.In consecință, 
este numit un nou comisar general, care, imediat, 
pleacă nu știm dacă la specializare) in... China, 
iar in locul celor patru adjuncți sunt numiți doi. 
Deci asta a fost „activizarea"

Comisia parlamentară de cercetare a feno
menului de corupție, constituită în urma dezvă
luirilor făcute, în presă, de generalul Florică, 
întocmește un raport preliminar, pe care ii orc- 
zintă Parlamentului în data de 30 iunie. în pre
ziua vacanței parlamentare. Opoziția solicită se
siune extraordinară, pentru dezbaterea acestui 

raport, oarecum defavorabil Puterii. Pe moment, 
se refuză categoric. Ulterior, s-a văzut că aceasta 
era o mișcare strategica Era nevoie de timp.

S-a muncit două luni pe rupte și, în sfârșit, 
sesiunea extraordinara solicitată in iunie este 
aprobată și convoc ită în... 30 august, când, încă 
din prima zi, apare surpriza: șapte din cei 13 
membri ai comisiei anti-corupție virează specta
culos și neagă acum ceea ce afirmau in iunie. 
Mai precis, ruptura se produce ca urmare a fap
tului că reprezentanții majoritari din comisie 
(cei șăDtc) îsi uită rolul și rostul, transformân-

Aceleași probleme 
ca peste tot

In ziua documentării noastră 
n-am găsit la I< \GCL lupeni, de
cât secretara și contabilul șef. 
Domnul director era plecat în 
concediu, inginerul șef și șeful 
secției tcrmoficarc erau pe teren 
tocmai pentru a vedea ce mai 
e de făcut la acest capitol. Ast
fel încât noi ne-am îndreptat pașii 
spre Primăria orașului, unde atât 
domnul primar cât și dl. vicepri- 
mar nc-au primit nu Înainte dc 
a ne atenționa că venim cam rar 
prin Lupeni. Nc-am făcut „mea 
culpa" și am trecut direct Ia su
biect. Adică am întrebat care e 
situația apei calde I a termofl- 
cârii la Lupeni. Răspunsul a 
venit la fel de tranșant: „Noi a- 
vem încă — prin RAGCL Ln- 
peni — o datorie de 70 de mi
lioane către Uzina Paroșeni. Din
tre acestea ar mai rămâne dc 
achitat vreo 40 de milioane, deoa. 
rece celelalte 30 simt refuzuri. 
Iar până nu ne achităm nu vom 
avea apă caldă".

In ceea ce privește reparațiile 
punctelor termice și a rețelelor, 
acestea au fost efectuate parțial. 
Altfel din cele 15 puncte termice 
existente în Lupeni, doar unul 
(PT 12) a rămas neatacat. în rest 
s-a făcut, pe ici pe colo câte 
. va, atât cât a permis bugetul. 
S a făcut curățirea punctelor ter- 
rrree mai puțin PT 5 și PT 6 unde 
icum se lucrează și PT 12 încă 

. atacat. Apoi s-au schimbat în 
’itate rețelele termice la PT 5 

i ’T 6. La PT8 PT 12 șl PT17
s înlocuit conductele jar lă 
i -ul s-a repartizat alimenta-
r pe mal multe Încălzitoare. In
aită ordine de Idei, la PT ÎS în 
Burbătenl trebuie efectuată o 
^nodiflcart pentru alimentare. 

deoarece există pierderi. Oricum, 
ne asigură doinnui primar, pana 
in luna octombrie se speră ca 
toate aceste lucrări sa fie finali, 
z.itc. Din păcate însă aceste lu
crări se efectuează numai până 
la intrarea în blocuri. Mai de
parte... Și ceea ce pune încă un 
semn dc întrebare asupra faptului 
dacă va fj căldură în apartamente 
este aceea că încă nu au venit 
comenzi din partea asociațiilor 
dc locatari pentru curățirea calo
riferelor și subsolurilor. Or este 
clar, din moment ce țevile din 
punctele termice au fost pline dc 
mâl, cum altfel pot arăta calori
ferele. Care, în cazul in care nu 
vor fi curățate nu vor putea 
„primi" agentul termic.

Și ar mai fi încă o chestiune. 
La ora actuală nici unul din punc
tele termice din Lupeni nu urc 
aparat de măsură. Astfel că nu 
se știe care sunt parametrii șl 
cantitatea de agent termic ce in
tră în oraș. Domnul primar ne 
spunea că s-a făcut o cerere p n- 
ti (| instalarea unui astf I de a- 
parat, măcar ia PT 5, la intim ea 
în oraș. Și poate nil în ultimul 
rând, dl. primar Gheorghe Aba- 
lași ne spune că mai exista o pro
blemă. Legatrî tot de. bani. Ce 
altceva? Dar iată despre ce este 
vorba. In circulara venita de la 
RENEL către RAGCL Lupeni, se 
condiționează livrarea agentului 
termic nu numai cu achit.eea 
datoriilor acestuia față de RE
NEL. Ci și cu plata în devans 
a agentului termic pentru pri
mele luni ale anului viitor. Or 
cum să dea omul niște bani pen
tru ceva ce încă nu este sigur că 
va avea sau nu.

Tiberiu VlN'J’AN

f,/ •* •

Acum că tot am venit <!<•• 
acasă, cc zîcc|i? Mă angajați?

DE LA P.N.Ț. - C.D.
I'iliala Petroșani a Partidului Nați >nal Țărănesc Creș

tin Democrat, organizează sâmbătă, 4 septembrie 1993, 
ora 10, la sediul din i’ctroșani, întâlnirea membrilor și 
simpatizanților FNȚ-CD cu parlamentarii. Va avea loc ale
gerea organelor de conducere ale filialei.

Greșeală intenție'?
Jnl i oducei ea în comerțul de st.d ;l cântare

lor electronice a reprezentat o surpriză extrem 
de plăcută pentru cumpărători. Temerile privind 
o c întărire ncloială a mărfii au dispărut. Cu 
liniște în .sufh't e așeza omul la rând, aparatul 
electric dându-i o încredere desăvârșită.

„Dar nici o minune nu durează decât trei 
zile", vorba unui client. în magazinele de deser
vire a populației cu produse alimentare, noile 
cântare au fost trecute în rezervă. îzicul lc-a fost 
luat dc predecesori, cântare în care oamenii 
au uitat să mai creadă.

La alto magazine situația se prezintă intr-un 
mod și mai ciudat. La raionul de dulciuri, unde 
majoritatea produselor sunt vândute la bucată, 
cântai ul electronic tronc. ză neputincios pe tej
ghea. In acest timp, la raionul de mezeluri, ve
chiul cântar zâmbește flegmatic.

Nu contest veridicitatea calculelor vânzători
lor, dar o mașină mecanică e inferioară pe mai 
multe planuri uncia electronice (îndeosebi în 
epoca electronicii). Și Oricum, pădure fără uscă
turi nu există.

pag, a 3-a

Piața clin Petroșani oferă atâtea 
posibilități de afirmare a clien- 
ților săi, încât unii vrând nevrând 
se expun la lumina legii, indi 
ferent cât sunt ei de întunecați sau 
nu la culoare.

Vineri, 27 august 1993, zi aglo
merată, cu mărfurj de sezon fru
mos expuse, cu bunuri de folosin 
ță îndelungată pentru mersul pe 
jos.

A atras in mrejele ei, ca un fa
gure de miere, pe cei mai proli
fici amatori de chilipiruri, ade- 
vărații trântori ai societății. Ni- 
colae Constantin, născut in Vul
can, în vârstă de 26 de ani, fără 
ocupație, cel mai ncgru dintre 
toți țiganii din Valea Jiului, a 
avut „nenorocul1’ de a fi fost a- 
restul de poliție, când încerca să

Republică parlamentară 
sau prezidențială;

Această nouă „remaniere1* gu
vernamentalii — in speță modul 
în care s-a făcut — ridică un semn 
de întrebare. România este repu 
blică parlamentară sau preziden
țială? în Constituție scrie fără 
echivoc — parlamentară. Din a- 
cest punct de vedere, confirma 
rea noilor miniștri direct de că
tre Președinte, fără viza Parla
mentului, a iscat o serie de dis
cuții. Contradictorii, evident. Nu 
sunt un specialist, dar am ascul
tat cu atenție argumentele am
belor părți. Și cel maj tare argu
ment este însăși litera legii. Pro
cedura aplicată cu această ocazie 
ne îndreptățește să credem că un 

sustragă o pereche de pantofi 
adidași, de pe taraba unui negus
tor sosit de la mare ci,stanță. 
Prins in flagrant delict, î s-a 
intocmit imediat dosar penal, fi
ind trimis in judecată p. m pro
cedura de urgență S-ar putea să 
fie încălțat cu cel puțin câțiva 
ani bum pentru a învăța că fur
tul nu este o m serie, ci o rușine. 
Chiar dacă are circumstanțe ate
nuante, ca si alții din galeria ro
milor au practicat această înde
letnicire și au beneficiat de cle
mența legii Pantofii au fost îna- 
poiați propr.etai ului, iar el a 
fost înaintat justiției pentru apro
barea unui loc la iece De bron
zat era bronzat destul

Dotei NEAM1U

guvern poate fj schimbat în to
talitate, în cel mult o lună. Doi- 
trei miniștri azi, trei-patru, mâi
ne și tot așa, până la acoperirea 
tuturor portofoliilor. Și asta, bi
neînțeles, fără consultarea Parla
mentului. Mi se pare exagerat, 
totuși, să mergi pe mâna unui 
program de guvernare (care la 
noi nici nu prea există ca atare), 
fără a lua în considerare probi
tatea, calitate^ celor investiți. 
Chiar dacă pare un amănunt de 
procedură. Dacă legea nu se res
pectă la vârf, n-are rost să dis
cutăm de lucruri mărunte. Pre
cum corupția, de exemplu. (P.N.)
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pofida indulgenței!
Cerșetoria a devenit o afacere 

profitabilă. Omniprezentă, ea este 
privită cu indulgență și tolerată 
de către organele de ordine. De 
fapt, e și greu să distingi cerșe
torul „cinst 1“ de cel angrenat 
intr-o rețea de profesioniști ai 
câștigului fără muncă, mai ales 
că, in ultimii ani, .și foruri ofi
ciale în dte nivelează la mila pu
blică (cx.: „Dați un leu, pentru 
At> ;t!), ca să nu mai vorbim 
dc călugării și măicuțele care 
solicită, în numele Domnului, do- 
.: iții pentru tot felul dc biserici 
și bisericuțe.

Bunul simț o irmn re- pinge a-

ceastă formă de degradare a omu
lui. Ba, mai mult, există chiar 
persoane îndreptățite la ajutorul 
societății, care se ridică împotri
va „milei". Una este Maricica 
Grețu-I.ivițchi, din Chișinău, doc
tor în sociologi.', o fomeie tânără 
și foarte activă, în 
ciuda faptului că o 
infirmitate o obligă să umble în 
cârje. Iată părerea ei: „Citim des 
despre caritate în paginile ziare
lor și revistelor. Constat însă, cu 
amărăciune, că mulți asociază a- 
ceastă noțiune cu mila, maț ales 
în ce-i privește pe invalizi. Oare 
au trebuință invalizii de această 
milă? Șocot că nu 1

Z/ZZZZ//ZZZ, ZZZZZZZZ/ZZZ/ZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZj

A fost demarat 
proiectul 

introducerii 
gazu.ui metan

Du, u di- uții 
vreme de tr- i... 
pr -iectul pri'lnd 
zuiu. me" in 
c u- ă prm 
după multe,

Curent 
de import

Bineînțeles, o societate dezvol
tată trebuie să-i ajute pe cei nă- 
păstuiți, dar a pune compătimi
rea în centrul atitudinii sociale, 
a vedea în ei oameni fixați pen
tru totdeauna pe fondurile de 
ajutor social este un anacronism 
serios.

Invalizii constituie o forță. Se 
știe că handicapul are un efect 
compensator, conștientizarea lui 
conducând la mobilizarea întregii 
energii în realizarea scopului pro. 
pus. Prin urmare, cred că inva
lizii înșiși pot contribui la schim
barea stării lor, amintind socie
tății că pot să-i fie de folos prin 
munca lor și că mila îi jignește. 
Numai activitatea, munca demnă 
sunt în măsură să înlăture bariera 
ce îi separă pe invalizi de oamenii 
considerați normali!".

Orice comentarii sunt de prisos.
Ștefan CIMPOI

Lumina vine de la 
Apus

Când zici miner, te gândești la 
lâmpaș. Când zici lămpa.ș, musai 
să-li treacă pe dinaintea ochilor 
Piața Universității, figura Iul Mi- 
ron Cozma, a lui Petre Roman 
sau a unui pepene. Eu, când zic 
lampas, mă gândesc la Zwickau, 
un oraș în Germania, locul de 
naștere al lămpilor de mină. Este 
excepția care întărește regula că 
„lumina vine de la Răsărit". (Șt.C.)
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Decuplările planificate, parte 
integrat i a pro; inului național 
de raționalizare a consumului 
energie electrica, au rămas 
domeniul trecutului. S-a văzut 
potențialul cm-rgetic al țării 
tisface nevoile consumului intern, 
cu condiția eliminării risipei. Unii 
se vor Întreba: atunci de ce mai 
este nevoie să se importe zilnic 
circa 150 MWh, la nivel național?

Răspunsul este simplu. Aceste 
impoituii sunt clauze in anumite 
coiitr.ii.li- sistem băilor, avanla- 
i" V e pentru statul român. Pe 
de altă parte, consecința directă 
a ac stni f pt este protejarea re
zervelor interne de combustibili 
fo-ili, c< isccinți deloc dc negli- 

it. in actuala cr 'a mondială de 
matei ii prim și em rgic. (Șt. C.)
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Intr-o recentă ședință de 
vern, acesta a aprobat un 
iect dc ordonanță referitor la 
bilirea și sancționarea contravc- 
nienților la reglementările fiscale 
și de gestiune financiară.

Potrivit noii ordonanțe guver
namentale cuantumul miram al 
unei conțiavenții de genul celor 
menționate mai sus este de 
200 000 lei. In timp ce amenda 
poate urca, pentru aceeași con
travenție, până la nivelul maxim 
de 2 milioane lei. (TA'.)

Domnul Hartxvig Meier, preșe
dinte al organizației de Cruce Ro
șie din Plauen, a oferit, fiecăruia 
din cei șase membri ai grupei de 
tineret a Subfilialei de Cruce Ro
șie Petroșani, care ap vizitat re
cent Germania, câte 100 DM — 
bani de buzunar. Vă puteți da 
seama cât înseamnă această sumă 
din exemplul următor: cu acești 
bani se pot cumpăra, acolo, 25 
de sticle din cea mai bună bere.

Ștefan CIMPOI

Pe noi cine ne apără?
l'n.i' te mulți 

adr> s.it eu 
la anumite 
care t- fuzâ 
lor vândute 
terior

cetăți ni ni s-au 
rc-lamații referitoare 
imitați Comerciale 
schimbarea murfuii- 
. arc s-au dovedit ul

ii. 'corespunzătoare. Do alt- 
. mai p- ’c tot se pot întâlni 

. U anunțul „m ’rfa vândută

nu se schimbă". Cineva îmi spu
sese recent ca a auzit l.-j radio 
că aceste anunțuri nu își au ros- 

interesat, și nu mica 
mirarea să aflu că nu

tul. M-.nn
mi-a fost
num.ii cu nu iși alt rostul dar nici 
măcar nu Jiul legale. Sau cel 
puțin așa „spune" Ordonanțai gu-

oar pentru
91 mii iei
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Obligațiile agenților economici 
sunt, printre altele, acelea dc a 
răspunde pentru orice deficiență 
aparută în cadrul termenului de 
gar mție și care nu este imputa
bilă consumatorului. Apoi, agenții 
economici sunt obligați să de
monstreze, la cerere, modul de 
utilizare și funcționalitate a pro
dus. lor. .Se menționează ca nu 
trebuie acordata nici o atenție 

anunțului „Marfa vândută nu se 
schimbă" dcoarei c consumatorul 
beneficiază de dreptul de despă
gubire s’au de dreptul la înlocui
rea produsului.

Așadar, stimați cilitoii-consu- 
matori, daca .sunteți nemulțumiți 
puteți icntmța la piodusul in 
cauza, unitatea de la c ire I-.iți 
achiziționat fiind obligată de a 
vă înlocui produsul necorespun
zător, de a a înapoia banii și 
uneori, chiar despăgubiri.

Dacă vi se refuză acest drept, 
pasul următor este rcclatnația. 
Dar nu la ziar ci la... Oficiul 
pentru protecția consumatorului. 

Care în 30 dc zile vă va soluționa 
reclam.iția. Sau cel puțin așa spu
ne legea. (Tibcriu VINȚAN)

PROGRAM 
SATELIT

RTL

7,00 Știri .și magazin matinal
10,00 Șeful
11,00 Frumos și bogat
11.30 Riscant
12,00 Prețul e fierbinte
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springficld Storv
14,20 California Clan
15.10 Cheamă California
16,00 Crima c pasiunea ei
17,00 Ilans Mciscr Show
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguța 
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
19.45 Știri
20.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 O meserie de-o viață
21.45 Ajutor, ai mei au lual-Oi 

razna!
22.15 Apel de urgență
23.15 Frica de moarte

1,05 L.A. Law
2,05 Reluăr;

PRO 7

6,10 Seriale
10.50 Moartea vine când mănânci
12.35 Seriale ,
13.35 Vegas
14.35 Un caz pentru prof. Chase
15.55 Partenerele
16.55 Mr. Belvedere.
17.25 Visez la Jcannie
17.55 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roscanne
21,00 Știri
21.15 Primejdia din adâncuri
23.10 Durii din llouston
0,10 Calea dificilă
1.55 Reluări
2.55 El Cisco
4.50 Reluări.

EUROSPORT

9.30 /ăerobic
J0,00 Gol f-magaziu
11,00 Triatlon
12,00 Canotaj CM
14,00 Automobilism MP al Bi 1/uH 

la FI
15,00 Biliard
17,00 Canotaj C’M
19,00 Surfing CM, Franța
19.30 Ciclism montan
20,00 Baschet Trofeul Legrand 

Limoges-Fi anța Bayer Ia?- 
vi-rkusen — Ăll Star Tcam 
U.S Col lege

21.30 Știri sportive 1
22,00 Baschet Trof-ul Ixtgrand 

USP I imo. ;s — Olympiakos 
Pireu.

22.30 Fotbal. Cupa Cupelor (r</ 
mat).

1,00 Biliard 
2,00 Știri sportive 2.

PROGRAMUL 
TV.

HOROSCOP
m... P. n i piir<.<••>u. <•••!■.•, in bu- 
zunai'll din .•a’”, a.-a agonisita 
ni inca do -• »a din vânz; rilo tic 
) idiisC |>r«>pr:. t,,l-_. g-'ivmal î.

P. in ■ a j.dv asupi .i i '.rpiiliu 
«k-luLt, a fo,t prelat poliției caic 
în a r’iien' i cazurj operează mai 
tranșant, f-i osjnd procr-ml verbal 
de trimitere in instanța spre a 
I' Judecat in procedura specială, 

frumos 
intr-gr al

dc a/1 av- ți 
in atenția o- 
imii ah s a

Păgubașul a mulțumit 
poliției, iei uperăndu și 
„marfa" și a promis <ă va ține 
de-acutn banii d< ir la CEC. Ho
țul s-a ofensat puțin, spunând că 
doar pentru 91 mii kj să stea el 
câțiva ani departe de lumea dez
lănțuită? Numai că ofensa nu | 
scade din pedeapsă ci o... ampli
fică. Ce credeai, Ltrpule? Că aici 
•ț'i la stână? (Dotei NEAMȚU)

I LCIOARA — COCOȘUL
C'u „'..ii'batoarr ,i'

Ocazia de a r in i a 
piniei publice, dar 
pt ieteniior,

BA LAN | A — C ÂINELE
A/i vă voii d< ■ i noi i c'ațil, 

dacă se poate mult mai tandre 
decât pum. acum.

SCORPION — MISTRIt 1'
Ziua de astăzi va marca apo

geul intens,tații relațiilor dv. cu 
partenerul.
S AGI. I A 1OR ȘOBOLAN

Nimic deosebit pcntiaj astăzi.

CAPRICORN — BOU
Ani sunteți deosebit de dinamici

■ t ciPativ i, cu influența a upi a 
antui ajullli.

V ARSA LOR — TIGRU
Vă vețj apropia emoțional I 

sentimental de pt ii ti nii (ele) dv., 
fiind foarte probabil a vă 
:ați jumătatea mult vi. ală.

VEȘTI - IEPURE
Azi este o zi minunată pentru 

dv. V« ți fi foarte comunicativi, 
mai ales cu prietenii.

BERBEC - DRAGON
Acum e momentul să puneți 

accent pe proiectele dv. Echilibrul 
afectiv lasă totuși dc dorit.

TAUR _ ȘARPE
Azi s-ar putea ca vitalitatea dv. 

sâ fie în scădere, devenind mai

puțin convinguioi i și mai puțin 
cxpliciti.

GEMENI — CAE

câ

Dispuneți de sprijinul celor a- 
propiați 
moralul

• al serii.

ceea ce vă va susține 
in cursul după amiezii

RAC — OAIE

ți

o-Zma de azi vi se va părea 
bositoare §1 stresantă. Nu Încercați 
să interveniți pentru că s-ar pu. 
tea să greșiți.

LEU — MAIMUȚA
Acum este momentul cu adevă

rat favorabil deschiderii dialogu
lui cu condiția .4* fiți deosebit de 
prudent A).

JOI, 2 SEPTEMBRIE

7,00 TVM Tclematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Ciuj-Napoca.
12,00 Film serial. AIAGUY
13,00 Ecran de vacanță.
13,55 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Album de vacanță.
J5,45 Cursuri dc limbi străine, 
16,00 Actualități.
16.05 Repere moldave.
16.30 Agenda concursului și festl. 

valului internațional „Cerbul 
dc aur" — Brașov.

16.50 Vietnam: țara șl oamenii 
17,05 Magazin cinematografic.
18,00 Concursul și Festivalul In

ternațional „Cerbul de aur“ 
— Brașov, România, 1993. ■
18.10 Itinerare spirituale.
10.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 „Cerbul de aur* — 1993.
22,00 Film serial. Dallas.
22.50 Concursul și Festivalul In

ternațional „Cerbul de wur"
— Brașov, România, PKK’

0,20 Actualități.
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Capcanele nopții
Cât trăiește omul preferă lumina. Cu excepția anumitor mo

mente în care optează pentru întuneric. Dar asta nu e problema 
mea.

Fiind la rându-mi om șl eu prefer lumina. Ziua cea naturală, 
noaptea, cea artificială (cloar când dorm vreau să fie întuneric). 
Lumina insei i încredere, e sursa din care ne alimentăm spiritul. 
Produsă de --oare, lumina naturală nu constituie o problemă. De 
dimineață până seara, de la răsăritul soarelui și pană la apus 
înotăm în lumină.

Problema apare însă noaptea, când ochii umani mi mai pot dis
tinge prea mare lucru. In astfel de momente e normal să intervină 
lumina artificială. In case o găsim, dar pe strâz; nici urmă (cu 
excepția bulevardelor).

Deci noaptea cu inerentelc-i capcane (gropi, tâlhari, etc) cons
tituie un factor de risc. Stâlpii nesfârșiți de beton nu sunt prevăzut! 
eu elementarele becuri. Astfel cei care bântuie străzile la ore târzii, 
trebuie să fie foarte prevăzători. Cei doi ochi din cap (ce dau un 
randament scăzut) trebuie împărțiți în patru. Și ce poate ieși 
astfel?

Pe strada întunecată calc încet, atent la umbrele din Jur. Deo. 
dată o pisică îmi taie calea. O disting cu greu și-i observ zâmbetul 
de pe bot. Ea fuge, cu, mai rău ca un schilod, mă pierd în întuneric. 
(FI. B.)

Două chitanțe CAD>
Doamna Iovan luliana din Petroșani nc-a adus la redacție două 

chitanțe de CAR pe care le-a găsit în zona Poștei centrale din Pe
troșani. Păgubașa — IIORVAT MARI A — este așteptată la sediul 
redacției noastre pentru a reintra in posesia acestora. (T.V )

Poliția în alertă

Intervenții prompte și eficiente
Q Sava Ana, născută in comu

na Birchiș, Arad, Iară ocupație, 
a descins puțin in aglomerația dm 
piața Petroșaniului, crezând că 
la experiența sa de... 3G ani, to
tul trebuie să-i reușească. A bă
gat în priză toți clienții sa-i cum. 
pe;-e cât mai repede mărfurile 
de proveniență străină, televizoa
re, aparate video, radiouri, mai 
ales că nu deținea certificatul de 
calitate, adică autorizați i de vân
zare. La controlul poliției a spus 
„NET" și a plătit in românește 
suma de 30 000 lei pentru poziția 
pe care o ocupa ilegal printre co- 
ir rcianții amplasați legal. I s- tu 
confiscat mărfurj in valoare de 
pc .te 300 mii lei și i s-a prescris 
o rețetă pentru parasirea de 
Lan.i ■ a acestei preocupări.

M Gheorghe Taipălaru, din 
județul Neamț, nu a găsit altă 
cule de a se intâlni cu poliția 
decât in piața Petroșani, încer
când să v ilorifice produsele fra
ților noștri ra.i, până apro.toe de 
ultima bucată. Când i i făceau 
mai bine socotelile, a fost între
bat de legalitate, recunoscând ca 
nu re a;a ceva de vânzare. C'on- 
foi m legii 12/1900, lip: a autori
zației de vânzare se pedepsește cu 
30 000 Pi, iar bunurile spic vân
zare se confiscă. In valoare de 
100 mii lei. O dată, de două ori. 
Pană la ultima bucată.

K Nechilor Gheorghe, din Url- 
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llnile ești tu, demucratie?
Democrația a adus popomlm nostiu libertăți la care am sperat 

întotdeauna. S-au schimbat multe, încercăm să schimbam <c ineă 
a rămas la fel. Dar cc ne facem cu cei cărora le-a urcat democra
ția . i cap? E inutil să încerc sa răspund.

Intr-una din aceste zile, o zi caiiicul.na, m am dus până la 
oficiul PTTR pentru a cumpăra ni?tc tiinbic poștali . Ajuns la tej
ghea, glasul cald al unei vânzătoare in a intiebat <c doresc, l-am 
•pus care mi-e păsul și nm așteptat. ’ITansfomată intr-un adevărat 
taifun, dânsa mi-a spus să revin după ora 14, căci e ocupată cu 
predarea "ștafetei" succesoarei sale. Buimăcit, ani privit la ceas. 
Era ora 13,35.

Douăzeci șl cinci de minute am așteptat venirea schimbului 
pentru a primi patru plicuri timbrate (timbre m valoare de 30 dc 
lei nu aveau).

Aerul cald de afară m-a învăluit protector, țuierândumi umil 
Ja ureche: asta 9 democrație?

cani, pompier la Valea de Brazi, 
și-a dat foc la „noroc". Amane
tând produse de proveniența stră
ină, neștiind să le mânuiască, a 
fost prins cu ceasul sunând și 
cu telcvizoiLil cântând,. fără să fi 
plutit taxa de compozitor. Adică 
nedeținând autorizația de vânza
re. 1 sa „fixat" ceasul la suma 
de 30 000 h'j amendă si i s-a eli
berat o dovadă iicnlru 300 mii lei 
mărfuri confiscate. Nici un pom
pier nu a venit să stingă... neno
rocirea.

gjOlav Rozah i. din Petroșani, 
de profesie... casnică, a încercat 
cu mai multe radiocasetofoane 
Novaton, de producție japoneză, 
să cucerească piața. Cum nu a- 
vea plătită t ixa pe valoaiea a- 
dâug.itâ, adieri autorizația de vân
zare, n-a putut ju.tifica prezența 
ej in peisajul produselor româ
neai, fiind amendata conform le
gii cu suma de 30 000 lei. La au
zul acestei sume de plătit, casc- 
tofoanelc au amuțit. Valoarea o- 
biectelor confiscate depășește su
ma de 80 mii Ici.

■ Gril Gheorghe, ospătar la 
cabana Brăck-t, a pus în vânza
re berc standard 1/2, cu termen 
de garanție depășit. Fiind depis
tat, afacerea s-a oprit, iar marfa 
pe care trebuie să o plutească se 
ridică la suma de 21 000 lei. Oare 
după ce se achită do datorie, ii 
mai lamâne de vreo la re?

La orizont • ••
Ânsifliele Fcb*oc

După etapa de miercuri dm 
divizia națională, campionatul 3e 
întrerupe, făcând loc pregătirilor 
și mai ales meciului de calificare 
in preliminariile campionatului 
mondial de fotbal. Angliei tordă- 
ncscu își va chema la raport e- 
levii pentru a-i executa primul 
ordin îp materie de calificare. 
Partida Insulele Feroe — Româ
nia se va desfășura după cum 
se știe, miercuri, 8 septembrie, 
în aceeași zi, în care, Țara Ga
lilor și Cehoslovacia își vor în
crucișa și ele săbiile pentru câș
tigarea celor două puncte puse 
în joc.

Noua echipă guvernamentală, 
avândud pe soclul sportului pe 

dl. Alexandru Mironov, profesor 
de matematică și autor al atâtor 
povestiri științifico-fantastice, va 
aștepta cu sufletul la gură o nouă 
ispravă a fotbalului românesc. 
Sperăm ca el să nu intre la... apă.

După toate datele ce le deținem, 
ambele partide vor fț televizate.

POPICE

Minerul Vulcan dorește 
să confirme și țic pian 

internațiOiiai
Confirmând buna cooperare din 

competițiile naționale, campioana 
națională hi popice echipa Mine
rul Vulcan se pregătește asiduu 
m vederea noului sezon competi- 
țional.

In planul acestor pregătiri Mi
nerul Vulcan a participat pe 11 
august la un turneu internațio
nal ce a avut loo la Talmaciu, ju
dețul Sibiu unde alaiuri de echi
pa gazdă Forcsta Ti’.lmaciu au 
participat formațiile Minerul Vul
can, Rulmentul Brașov și forma
ția germana Passau Dreiflusse.

In urma unei concurențe acer
be, disputele in limitele celui mai 
deplin „fair play", valoarea cam. 
pioinej naționale Minerul Vul
can s-a impus, această formație 
ocupând ,in clasamentul final pe 
echipe, locul 1.

De asemenea, la individual toa
te cele trej locuri de pe podium 
aL| f"st ocupate de sportivii clin 
Vulcan in ordinea : locul 1 Gri- 
gorescu Ion 893 p.d., locul II Sil
vestru Gheorghe 881 p.d., locul 
III Pop I^eontm 885 p.d.

Clasamentul pe echipe a avut 
următoarea conligui ație: Locul 
I, Minerul Vulcan; Locul II, Rul- 
montul Brașov; Locul III I-'orc ta 
Talmaciu; Locul IV Dreiflusse 
Passau.

Echipa Minerul Vulcan a evo
luat in următoarea componență : 
Lupu Nicolae, Silivcstru Gheor
ghe, Popp Leoiilm, Bisoc loan, 
Ardac Horea, Gngorcscii Ion.

Aceasta evoluție ne da spe
ranța unc; compot tari meritorii 
la nivel național și internațional 
a echipei Minerul Vulcan. Obicc. 
tivul major îl constituie obține
rea d ■ rezultate cât mai bune la 
Cupa Mondială, rezervată echipe
lor < impioane naționale masculi
ne ?i feminine din F.uro, a care se 
vor desfășura in luna septembrie 
la I’l.inkstadt in G 'rmania.

Toți componenții echipei pro. 
gatindu-se asiduu in vederea a 
tingerii acestui obiectiv, dorim 
lh ce , Minerului Viile m.

I’avel KOVACS

Duminuă, la Aninoasa, intr-un 
recital fotbalistic, s-au întâlnit 
două grupe dc copil conduse dc 
Sorin Foilor — Minerul Aninoa
sa și Nicolae Baban — Sănătatea 
Vulcan.

T-i categoiia 10—12 ani scorul

FolbaJ, dîvizsa C

Minsrui Tefiuc-Minerul Bâraăîeni 0-1 (0-1)
Primi, cale s-au bucurat le a- 

ceastă victorie au fost dl. director 
Constantin Cimpoiciu și dl. Vio
lei Costici, liderul de sindicat de 
la EM Bârbătcni. .Oaspeții, cu o 
echipă în plină maturizare, au 
smuls două puncte aproape ne
sperate in campionatul trecut, 
de la o echipă unde nu câștigă 
oricine.

Minerul a înscris în min. 23 
primul gol prin Valentin Ștefan,

Jiul Petriîa-CFR Simeria 3-1 (0-0)
Joc dominat de gazde care au 

învins o formație bine pregătită 
fizic, cu o bună circulație a ba
lonului. Jiul a abordat jocul cu
rajos, beneficiind de un ai bitraj 
bun al unei brigăzi din Deva. Du
pă ce a suportat un 0—0 la pau
ză și un 0—1 in min. 52, mai 
mult un autogol, a reușit o ade
vărată performanță, înscriind in 
ultimele douăzeci de minute 3

Minerul Vulcan - Metalul Crișcior 1-1 (1-0)
Minei ul Vulcan — Metalul 

Crișcior 1—1 (1—0). In min. 3 
gazdele au deschis scorul. Barbu 
aflat în careul advers a reluat 
precis balonul în plasă, făcând i- 
nutilă intervenția ultimului apă
rător. Oaspeții, veniți doar să se 
apere, n-au ri,scat aproape nimic 
in atac, fiind blocați in propriul 
careu de avalanșa de acțiuni a 
Minerului. Bujan, de două ori, 
Barbu de trei ori, Radu Banc de

Mwul Aninoasa - Cerna Crisiur 10-0(6-0)
Echipa pregătită de Marin Pe

tra și-a surclasat partenerul de 
întrecere, cu un scor mai rar în
tâlnit pe terenurile de fotbal. Du
pă primul sfert de ora, cu o pre
gătire fizică superioara și cu un 
mure apetit d ' gol gazdele au 
deschis scorul in min. 1G prin 
Barbu din lovitură liberă. Au 
mai inscris până 'a pauză, in 
ordine: Modreanu min. 20, Barbu 
min 25. Pater, din II ni, min. 31,

Fotbal, tem nin

ti retușa... premeditau
!• LAMURA SA't I. - Aj.iRE — UN1 VERSITA 1 EA FETI OȘANI

2— 1 (1—O). După ce anul trecut Flamura a pierdut cu 7—0 ui Pe
troșani, iaia ca revanșa pregătită oaspetelor a dat câștig de cauză 
formației locale, care a tăcut din acest joc, un duel etnic, supu
nând aci vers, n ele la un regim de limbaj :i comportament greu de 
admis pe terenul dc sport, pe gazonul unui teren de fotbal.

Ail.aul Geltl To.ierici, Ulii Etei (Oradea,-, ajutat la tușe de 
doi localnici, a abuzai de rtmgiu sau de cavaler al fluierului favo. 
riz.înd gazdele in orice mdment in care Uni verși lalea a folosit 
limbajul romanesc al întrecerii. In min. 21. Flamura a inscris 
dinlr <> lovitură liberă de la 16 m, acordată absolut gratuit. Au 
turnat trei cartonașe galbene pentru oaspete care totuși au reușit, 
in mm. 52, prin Tocar să egaleze, după ce s-a acordat in sfârșit un 
lault a-.upra Im Titianu. Lovitura liberă a fost trimisă direct in gol.

Cu 9 numite înainte dc final, la un ofsaid ncsemnalizat, circa
3— 4 metri, Cmlava, a „piotostat" și s-a acordat o indirectă de la 
9 metri, care apoi i.-a transformat in gol, 2—1 rezultat final. Orice 
atac al Universității a fost oprit apoi in preajma careului de 16 m. 
Fără coincnlutii Sportivele au făcut baie cloar la l'elix, din motive 
nc anoscute sportului

Universitatea: Hcșia — B.leț, Kiss R.tmana, C. ilavu, Kiss Ma
rin, focar, Sârb, Dascălii (min -ii Cercel), Nițâ. I.tipii, Titianu. 
Rezerve: Șerban și Hurjui.

Copiii
a fost 3—3, iar la categoria 12—14 
am rezultatul a fest tot era) : 
2_ 2.

•S-au ri marcat de l.i gazzf? Cu
cuta, Popcscu, Apetici, iar de la 
oaspeți Aclenel, l.âcătușu și Sa- 
mcr.

dar centralul l-a anulat. A ur
inat apoi punctul validat, mâr» 
cat de Bălămanti, in nun. 44. Tn 
min. 74 Gigei Bană a trimis ba
lonul în bară. Gazdele au avut 
trei mari ocazii de a egala, dar 
bravul portar Bobu a fost de-a 
dreptul imbatabil.

Minerul: Bobu — Puienaru, 
Kremâr, Ciulă, l’araghin, Găman, 
Bană Gigei, Valentin Ștefan, Do 
s in. Berbece. Bâiăneanu. Au mal 
jucat Dima și Bejeiunu.

goluri, fn min. 70 a egalat Axen- 
te cu un șut din afara careului, 
a luat conducerea prin Miron Va. 
lorică (min. 7G) .șl a mai punc
tat în inin. 82 prin Porav, intrat 
in teren cu doar 10 minute înain
te {

Jiul: Danga — Gotfert, Vițela
rii, Muntcanu, Androne, Dumitru 
(Porav min. 72), Axente, Vclici, 
Staicu. Căprîcl, Miron.

doua ori, au fost Jucătorii cei 
ma, aproape de gol, ratând in
credibil. I

In partea a doua, la singurul său 
contraatac, Metalul a reușit e, 
galarea in mim 84, contiar cursita 
lui jocului.

Minerul; Câmpcanu — Vasilicît 
Fago, Scorci, Postelnicii, AmbruȘ 
(Farkaș), Voicu, Rusu, Barbu, Be» 
jan (Marin Petia). R idu Bana. •

Modreanu min. 39 si Vișan min, 
-12. ' ț

La reluare acela-i aspect al 
j ului, daminaic totală a Mine
rului, care și-a mărit avantajul 
la 10 goluri, prin punctele marca
te dc Barbu min. 64, Vișan min. 
70 și 76. Itițesc min. 82.

Minerul: Cârslea, lt..esc, Pană, 
Rogojină, Pater, Ungur, Velciov, 
Vișan Barbu, Modoreanu, Chircă, 
Au mai jucat Țipțcr și Colea. j

Întâlnirile continua în fiecare 
duminică, oă-rind viitorilor fot
baliști posibilitatea intrării Ufă 
de mici în vederea unor pasibile 
selecții în loturile de cepiâ <ți 
Juniori ale municipiului și jude
țului.
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SUa - Mediator în cnnfUcteie 
om fosta URS&

■Ziarul /The Washington ?osi" 
a publicat un articol intitulat 
«S.U.A. va tinde să joace rolul de 
mediator în reglementarea liti
giilor dintre republicile ex-sovie- 
tice".

„Potrivit afirmațiilor unor re
prezentanți oficiali ai Casei Albe 
— se arată în articol — Admi
nistrația Clinton a hotărât să-și 
asume rolul de mediator diplo
matic într-o serie de litigii re
gionale și etnice, în care sunt 
angrenate uncie din noile state 
independente ale fostei Uniuni 
Sovietice. Planul american cons
tă in a ajuta să se pună capăt 
conflictelor înainte ca ele să 
destabilizeze Rusia, care înfăp
tuiește reforme dificile, să pro
voace conflicte etnice și religioa
se de proporții mai mari în Tur
cia și in Asia de Sud sau să ofe
re un pretext pentru declanșarea 
unei agresiuni militare a forțelor 
armate ale Rusiei in afara hota
relor acesteia1*.

„Această inițiativă este avan
sată intr-o perioadă când mai 
multe conflicte armate bântuie 
in Gruzin, Tadjikistan și Azerbaid
jan, iar tensiunea, p? motive et
nice sau separati'-te, mocnește în

Țările Baltice, în Moldova și in 
însăși Rusia, in special in zona 
Caucazului de Nord, sfâșiată de 
divergențe".

„In cursul unora din aceste 
conflicte .forțele armate ale Ru
siei se situau de partea unuia sau 
altuia, sau inspirau dezordinile" 
— a afirmat o înaltă oficialitate 
americană. Surse americane din 
serviciile de informații consideră 
că forțele armate ale Rusiei vor 
să-și prelungească staționarea în 
aceste republici pentru a-i apăra 
pe cei 25 milioane de ruși, care 
trăiesc în afara hotarelor fede
rației sau să ajute Moscovei să 
reia controlul asupra teritoriilor 
pe care le-a stăpânit cândva.

Administrația Clinton nu este 
sigură că aceste acțiuni sunt 
conduse de ofițeri cu stări de 
spirit antireformiste din Statul 
Major de la Moscova sau dacă 
ele sunt pur și simplu o dovadă 
de necoordonare a acțiunilor co
mandanților de campanie, care 
refuză să se supună ordinelor. 
Insă doar un mic număr de ex- 
perți americani speră că preșe
dintele Elțin care își păstrează 
autoritatea sa politică pentru vi
itoarea luptă in vederea adoptă

rii proiectului noii consiuuvl 
Rusiei, va fi în stare el însuși 
pună capăt amestecului cercuri
lor militare ruse.

In cadrul noii strategii a SUA 
în vederea atenuării acestor con
flicte, secretarul de stat Chris- 
topher a desemnat deja pe ad
junctul ambasadorului american 
de la Moscova, J. Collins, în func
ția de coordonator pentru pro
blemele regionale, care i se va 
subordona lui S. Tolbott, repre
zentant special al Departamen
tului de Stat pentru noile state 
independente. Activitatea lui 
Collins va consta în principal în 
„arbitrajul diplomatic" sau în 
rolul de mediator între părțile 
aflate in conflict atât timp cât 
vor dori acestea. In calitate de 
mijloc pentru realizarea scopului 
propus, el va folosi faptul că 
mulți din participanții la con
flicte au relații mai bune cu 
Washingtonul decât între ele sau 
cu Moscova. Washingtonul va fo
losi ca pârghie'de influențare și 
faptul că SUA vor tinde spre a 
condiționa acordarea de asisten
ță americană de disponibilitatea 
beneficiarilor ei de a soluționa 
conflictele pe cale pașnică.

Mica publicitate
ANIVERSARE

CELUI mai minunat prieten, 
Lucian Brândușan, calde urări 
de bine și „Ia mulți ani!" cu 
ocazia zilei de naștere. Cu 
toată dragostea, Camelia N. 
(0125364)

VANZARI
VÂND televizoare color și vi

deo recorder. Petroșani, Doinei, 5 
(vizavi IUMP). (0125369)

VÂND Dacia 1310, an fabricație 
1990, preț negociabil. Telefon 
544606. (0125385)

VÂND aparat preparat sifon 
plus dozator îmbuteliat suc. Re
lații: telefon 542631, după ora 
19. (0125396)

VÂND AltO 243, stare perfectă. 
Lupeni, str. Tineretului, bloc L. 
3/36, intre orele 16—20. (0125390)

VÂND garaj metalic, demonta- 
bil, 6 x3,5 m. Telefon 570367, du
pă ora 17. (0125397)

VÂND două Volkswagen Pasat 
combi, diesel și benzină, an fa
bricație 1979, stare bună, neînma
triculate, posibilități înmatricu

lare. Telefon 541197, după ora 
16. (0125413)

VÂND televizor color Grundig 
— 97 000 lei. Telefon 541902. 
(0125398)

VÂND bolțari, cu forme lega
le. Telefon 541417, după ora 20. 

| (0125400)
VÂND tractor U. 6^0. Aninoa- 

»a, str. Văleni, nr. 182. (0125101)
VÂND Mercedes Cobra, an de 

fabricație 1978, șl motor Diesel 
3000 cmc, complet. Telefon 543718, 
între orele 18—20. (0125402)

VÂND motocicletă Minsk, pieț 
180 000. Petroșani, Aviatorilor, bl. 
34, sc. 1, ap. 14 (0125403)

VÂND mobilă bucătărie rim 
lemn. Petrila, Republică, bloc 62, 
ap. 17. (0125404)

VÂND mânzat circa 300 kg. 
Vulcan, Abatorului, 22. Telefon 
570903. (012)408)

VÂND cazan încălzit apă pe 
cărbune și Jemne, Telefon 511914. 
(0125411)

VÂND Opel Ascona 1,3 S, an 
fabricație 1981, stare foarte bună. 
Telefon 543494, după ora 18. 
(0125413)

VÂND ieftin mobilă veche, dor. 
mitor lemn vopsit, bucătărie, ca
napea, birou, aragaz 3 ochiuri. 
Vineri între orele 12—19, Petro
șani, strada 22 Decembrie, nr. 11.

VÂND Volkswagen Pasat break, 
an fabricație 1980, preț negocia
bil. Petroșani, C-tin Miile, bl. 4, 
sc. II, ap. 27. (0125412)

OFERTE SERVICIU
ASOCIAȚIA familială „Biter" 

din Petrila, str. Trandafirilor nr. 
1, execută gratuit tunsori pentru 
copii, care V01’ PaȘ> pentru prima 
dată pragul școlii (clasa I). 
(0125406)

FIRMA particulară angajează 
vânzătoare în piața agroalimen- 
tară. Condiții: studii medii, vârs. 
ta maximă 25 ani. Informații: Pe
troșani, str. Aleea Poporului, bloc 
5, ap. 26, (lângă cinema „Parân
gul"). (0125107)

DECES!

COLECTIVUL UPSRUEEM Petroșani — secția Bobina) greu — 
aduce un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg

BtRLIDA DUMITRU (60 ani)

Odihnească-sc jn pace! (0125110)

Societatea Comercială 
Simex S.K.L.

cu sediul în Timișoara 
filiala Lupeni, Vâscozei 1, 

vinde cn-gros următoarele produse.*

— alcool „Rimini** 96'’
— cafea fiess „Amigo“
— Cola — doză
— berc „GOSSER**
— suc Goldan — 1,5 I
— berc „Bccks"
— bere BBK Pils
— țigări
f- ciocolată

Relații, telefon 51680, interior 105, între orele 8—17 
(0125359)

Cotidianul de opinii jl informații „ZORI NOI** apere tub egida 
SOClLIAJil COMERCIALE .ZORI N»'1 « a

înregistrată la Registrul Comerțului cub 
ar, J 2O/62I/199L

Ceai virament: 307060201 — BCR Pe. 
trofani-

Directori MIRCEA BUJOKESCU 
Director executivi Ing. Alexandra 

BOGDAN

Camera de Comerț șl 
Industrie a județului 

huneuoara, în colaborare
cu nUMEXH) SA București,

ORGANIZEAZĂ

în perioada 1 septembrie — 6 septembrie 1993, Târgul 
Național al Confecțiilor din blană și piele BLANEXl’O ’93,

Această manifestare la care participă o serie de firme 
de prestigiu din țară, va avea loc la Sala Sporturilor din 
Deva, fiind deschisă zilnic între orele 10—18.

ec. Mariana ROPOTA

PUBLICITATE
Societatea Coin?rcială 

IM” SA Ciui - Napoca
cu sediul în Petroșani str- Aviatorilor bloc 56,

ANGAJEAZA

pe perioadă determinată
—- muncitori necalificați, inclusiv pensionari.

Relații suplimentare Ia sediul firmei, zilnic între orele
8—18.

Societatea Comercială 
„Bergo” Tg. Jiu

ANUNȚA

— Doriți un furnizor permanent de berc? Adrcsați-vă 
Societății Comerciale „Bergo” SA Tg. Jiu (Fabrica de Bere)
— care vă oferă posibilitatea încheierii de contracte pen
tru anul 1991;

— Cantitatea ce sc va contracta pentru anul 1994 va 
fi proporțională cu cea preluată în perioada septembrie
— decembrie 1993, de către fiecare client.

— BERGO — o firmă în plină ascensiune, poate de
veni partenerul dv- de nădejde-

Relații la telefon 16785 — serviciul desfacere.

S.C. SAPRUC S.A. DEVA
— filiala Petroșani, str. Unirii, nr. 8 A — 

scoate la licitație publică în ziua de 15 septembrie 1993, 
ora 11 :

— închiriere spațiu pentru producție în suprafață de 
200 m.p- in Petroșani

— închiriere mijloace fixe-

Relații la telefon 095/611591 sau 095'62! 121 Deva.

i REDAU) IA Șl ADMINISI RA | IA 2fi75 
pelroj'ini, str. Nicolae Bălcescn nr. I 

I lelctoane; 54IGG2 (director-redactor fel); 
515972 (director executiv-adminislraii» 
difuzare), S424G4 (secții). Fax: 093/545972

TIPARUL] Tipografia Petroșani. str 
Nicolae liălceacn nr. 2. Telefon I4I3G5.

ăl JIer lalele necomandate g> 
ncpublicate au se restituie. Rea. 
ponsabilitaica morală șl juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu
prinsa In articole aparRn, In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVlGIUl 

Responsabil de numAr 
Tiberiu SPATARU

Oorectorp

Emilia ACUIRK1

Viorica FIEȚULESOU


