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)Noutăți pentru subingineri

Se știe ca la Universitatea Teh
nică din Petroșani nu va mai fi 
forma serală de studii, continu
ând doar seriile aflate acum in 
învățământul universitar.

Am aflat câteva noutăți pen
tru subinginerii care muncesc in 
diverse unități economice.

— In anul universitar 1993 — 
1994 sunt prevăzute 50 locuri 
(doua grupe) pentru continuarea 
studiilor de către subingineri cu 
specializarea Mașini și Instalații 
Miniere sau altă specialitate în
rudită, ne-a informat dl. prof. 
univ. dr. ing. Vasile Zamfir, de
canul Facultății de Mașini si 
Instalații Electromecanice. A- 
ceastă posibilitate se va restrân
ge, astfel că după trei ani, când 
va dispare forma serala de în
vățământ, vom avea studenți 
num u ld cursurile de zi. Depu
nerea dosarelor se poate face 
până in 17 septembrie. In situa
ția în care numărul solicit -mți- 
lor v.i fi mai mare decât numă
rul locurilor (50) se va da un 
t-.st-grilâ, prevăzut pentru 20 
septembrie, din cunoștințele de

Aceeași posibilitate o au și sub
inginerii absolvenți ai Facultății 
de Mine care doresc să-și con
tinue studiile pentru a ajunge 
ingineri.

— La facultatea noastră am 
prevăzut 20 locuri la învăță
mântul seral pentru subingineri 
absolvenți, cei ce activează acum 
in diverse unități economice, 
mi-a spus dl. prof. univ. dr. ing. 
M.rcea Georgescu, decanul Facul
tății de Mine. înscrierile sunt in 
aceeași perioadă (i—17 septem
brie) iar examinarea, prin tes
te, va fi in 22 septembrie. A- 
vcm 10 locuri la ingineri ex
ploatări subteran și 5 la exploa
tare la zi, cei doritori să ur
meze cursurile, după susținerea 
unor diferențe, in anul IV. La 
specializarea topografie sunt

5 locuri dar numai la cursuri 
de zi Subinginerii carc vor sâ 
se specializeze in prepararea 
substanțelor minerale utile, și 
doresc să devină ingineri în a- 
ceastă specializare o pot face 
dar numai la cursuri do zi.

Tibcriu SPATARlspecialitate.
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Un act de cantate
Asociația familială „Biter" Petrii.i, cu sediul in orașul Pctrila, 

strada Trandafirilor, nr. 1, vis-a-vis do parcul de la intrarea în 
lângă «Magazinul General", iși oferă începând de astăzi, zd- 

fiie, in'o orele 10—2o, serviciile sale pentru toți copiii preșcolari, 
care Începând din această toamna pășesc pentru prima dată pe 
porțile școlii, trecând cu sfială pragul clasei I.

Este vorba de TUNSUL GRATUIT AL, ACESTOR COPH, in
diferent dacă ej sunt din Petrila sau din Petroșani.

„Micii clienți" nu trebuie să aibe asupra lor nici un <n t do
veditor, totul desfășiirândit-se intr-un raport dr sinceritate intre 
cele două părți.

Este pentru prima data când îp Valea Jiului, in orașul Pe- 
tr, a, se practi. â ar V exemplu de caritate și el depășește prin 
virtute granița unei nuni ambigue pe cal- de a se... prăbuși.

Dorrl NE4MȚI

Cei necăjiți găsesc
Nu intenționăm sa lăudăm pe 

mm< ni. Constatam doar fapte. 
Mai ales că este vorbi de bani 
care sunt alocați penffț protec
ția oamenilor necăjiți. La finele 
lunii august — ufl im, pr,n ama
bilitatea domnului Ghrfnghc 
B'” a primarul l’.-trr.ș miului—c- 
rau instituite 2 tuM-lc pentru 
minori, 9 curați |e p> ntrn minori 
și 44 (uratele pentru ' elăieni 
majori Corni ia pertru ocrotirea 
minorilor din Petro ani a adoptat 
in ultima perioadă do timp 101 
h..'îrâri 45 de copii au fost în
credințați unor familii care au 
dorit sâ of. re ‘"elor năpăstniți 
fără vină -i abandonați de cei 
care le-au dat viața, in voia
soartei, un cămin. 45 de copii
pot spune acum ..mamă" și „ta

tă". 19 copii au fost încredințați 
pentru creștere instituțiilor spe
cializate din Uricani, Baia de 
Criș, Orăștie, Bretea-Strei, Hu

nedoara. De asemenea Comisia 
pentru tutelă a soluționat 3G9

In cjr.su secției Iscroni a MINEXFOR 
SA Deva, zace, de trei ani, un autobuz 
SAV1EN, cu numai franțuzesc. Mulți și-au 
spus, desigur, văzându-1: „la u<te, la ăștia, 
cum țin ditamai autobuzul de pomană, iar 
noi ne Înghesuim ca sardelele!" Această a- 
firmație, dacă a fost făcuta, conține un 
sâmbure de adevăr — în ce privește „po
mana". Autobuzul a fost donat — maj co
rect spus, lăsat — Primăriei Aninoasa, în 
1990, de o asociație caritabilă din Franța. 
Lăsat .și nu donat pentru că nu există Un 
document care să ateste donația. Autobuzul 
a fost adus la Iscroni, peniru a preveni 
desăvârșirea acțiunii de descompletare, ca
re Începuse de la becuri și stopuri, în 
perioada cât a stal in fala primăriei.

Să zicem că pe asta am lămurit-o. Dar 
de ce stă? Aici problema nu c.ed că e atât 
de încurcată pe cât vor s-o facă uni, să 
pară. Pentru punerea în circulație a unui 
autovehicul, este necesar un act din care 
să rezulte proveniența bunului, respectiv

„Cântecul 
adâncului*'

O veste bună pentru iubitorii 
muzicii ușoare. La mijlocul lumi 
octombrie va avea loc la I'e- 
t 'o.șani o nouă ediție a festiva
lului de interpretare muzicală- 
„Cuntccul adâncului", festival ca
re are o tradiție de peste 20 de 
ani. Iată un nou prilej de lan
sare a tinerelor talente. Amă
nunte privind regulamentul de 
concurs se pot primi de la dom
nul Ion Dulăiniță, directorul Ca
sei de cultura dm Petroșani. 
Sperăm ca Valea Jiului să fie 
cât mai bine reprezentații dc ti
nere talente. Ne vom număra 
printre cei care, venind în spri
jinul viitorilor conenrenți, vă 
vom ține la curent, in ziarul 
nostru de joi vom publica, la 
rându-ne extrase din regulamen
tul dc concur Domnul Ion Dula- 
mița ne-a asigurat că pregătește 
pentru acest un surprize muzica
le deosebite, invitați, fiind stei 
ale muzicii ușoare romane ’i.
(M. II.)

un dram
de alinare !
de anchete sociale solicitate de 
judecătorie, 147 de anchete so
ciale soli' ilate de poliție, 23 d< 
internări in cămine spital pentru 
cei majori, fără ocrotiri-, 17 
copii au fost încredințați unor 

•școli ajutătoare, s- m efectuat 
alto 387 do anchete sociale p -li
tru persoane handicapate, fio 
majori, fio minori. Zilnic, la can
tina săracilor servesc mas 200 
dr p'-rsoane. Cheltuielile eR tu.i- 
te pentru pb fa me elor pentru 
-ăram d. Primărie sunt de 
IGCflGlCQ lei peniru piinr.-le '.ap
te Juni ale anului. Enorm! Și 
totuși, față de netc'.ar, o „pii lă
tură Intr-un ocean".

Fiecare r.iz soluționat inseam- 
nâ o gravă problemă socială. La 
serviciul autoritate tutelai â de 
la Petroșani lucrează 2 persoane. 
Este evident că nu se poate 
face față tuturor problemelor. E- 
forturi se depun. In prezent 22 
de cazuri își așteaptă soluționa
rea.

lata ca, din toată sărăcia, la 
piimiîric și la autoritatea tute
lară se mai fac și lucruri bune, 
fapte dc omenie. N-ar strica sâ le 
vină in ajutor acestor oameni cu 
suflet bun și ceva sponsori. Am 
avea ,’liinei mai puține „dosare" 
sociale dc soluționat jn oraș. O 
simpla problema de conștiință 
peniru cei nvuți, care pol ajuta. 
.Și zău că merită să ajuți un om 
necăjit, dacă ai forța materiala 
necesară Piedica importantă, tot 
lipsa legii spun orizârii, care ar 
cre.i cadrul necesar d< grevării 
contribuabilului român <lc atât 
dc multele bimri. Dar cine să 
audă? Parlamentarii noșl-ri atât 
de cciTârcți? Coli oceniul? Pa- 
latul Victor, i? Ași Dumnealor 
au al lele. Să le zicem „apucă
turi" politico, Protecția socială 
este doar o trâmbiță electorală. 
Un slogan și atât.

ilorațiu ALEXANDRE,Stil

proprietarul. Acest document nu există, dar 
autobuzul nu este revendicat de niiner.i. de 
3 ani. Poate fj considerat abandonat, vșa 
cum au fost considetate, recent, TlR-urile 
ce blocau vama Giu-giu? Cu puțină bună
voință, da! Marfa din TIR-uri a fost valo
rificată conform legii. Autobuzul nu este 
valorificat deloc. Cineva preferă sâ-1 lase 
să ruginească stând, decât mergând. Unde-( 
logica?

In încheiere, ca să fie totul clar, vreau 
să fac o precizare pentru cei care ar putea 
crede că am vreun interes în această afa
cere. Da, am un interes. Vreau să văd s- 
cest autobuz mergând și ducând copiii la 
școală, pe ruta Petroșani — Aninoasa, in
suficient acoperită. Și mai am un interes-: 
să nu ne creadă alții proști! O soluție le
gală trebuie să existe și rugăm pe cei în 
drept să nu adepte să le-o dea tot francezii.

Ștefan CIMPOI

PUPA O LI NA DE ÎNTRERUPERE

Discoteca „Vox Montis“i
Cunoscuta discotecă „Vox Mon 

tis" a Casei de Cultură a Sin
dicatelor Petroșani (director prot 
Ion Dulămiță), își reia activita
tea după ce în luna august a fost 
închisă, timp în care i s-au adus 
îmbunătățiri de ordin estetic și 
tehnic. Astfel, au fost curățate 
mochetele, reparată lemnăria, 
s-au montat ventilatoare de ae
risire.

Barul discotecii (patron Cos- 
tică Toader) a fost dotat cu 
antenă satelit și savuroase pro
duse specifice, iar ca aspect teh
nic discoteca a fost dotata cu 
compact-disc, I iii și spoot-urj de 
lumini, tunuri de lumini, ftiro-

spoot-un și evident, noi progra
me muzicale, toate in aranja
mentul disc jockcy-ului Genu 
Tuțu gi asistentului tehnic Do
rin Micjea.

Redeschiderea discotecii, care 
va avea loc sâmbătă, 4 septem
brie, orele 19, va fi marcată în 
direct, }n jurul orei 22,30, la e- 
misiunea „Radio in Bluc-Jeans" 
dc pe programul III, Radio Ro
mânia Tineret, iar peste două 
săptămâni, la „Vox Monlis" este 
așteptat prezentatorul Leonard 
Miron de la emisiunea TV „Top, 
3. 2, 1".

Ștefan CIMPOI

La Petrila
„POATE SA VINA IARNA”

Două dintre centralele termici aflate în partea de jos a ora
șului Petrila, își făceau simțită prezența, in ziua documentării 
noastre, Încă de departe, inâlțand doasupra coșurilor gigante spi
rale uc fum, rezultat in urma arderii cârbunciji, c,i încă o dovadă 

i nu există... fum far-a foc. Despre căldură, toată lumea vorbește 
iproapc la negativ, desigur de cea dc pe magistrală, Petrila fiind 
lin acest punct dc vedere un oraș scutit dc asemenea aprecieri 

-i prin simplul fapt că nu este racordat la această sursă — termofi- 
carea — gospodărindu-se singur, folosind din plin propriile sale 
resurse de căldură.

N-am râma, nepăsători fața de iarna c*rc vine .și am trecut 
Za treabă, integrând din mers mai mulți cehițenj — unii cunoscuți 
— alții nccunoscuți — beneficiari a, serv iciilor oferite de RAGCL 
Petrila, țintind in același timp și două răspunsuri la aceeași în
trebare: Sunteți mulțumiți in totalitate de modul in care, iarna 
ticcută, ațj beneficiat dc suficienta căldură și di livrarea in pro
gram a apei calde? Răspunsurile au venit destul de prompt, în 
favoarea amintitei Regii, cumpătând situația cu problemele celor 
care locuiesc în alto orașe, unde, zic dânșii, se plătesc și sume 
mult maj mau decât in .izuri similare c-n iele din Petrila. L-am 
căutat apoi pc dl. director al Regiei, ing. Soare, pentru a nc fur
niza in plus amănunte despre st,nea actuală a celor II centrale 
termice din teritoriu, care ne a prezentat un bilanț pozitiv ai preo
cupărilor întreprinderii, problema căldurii și a apoi cald»’ ti R 
întotdeauna primordială în spectrul larg al atâtor activități, în cure 
este angrenată amintita firma „La ora actuală 6 dintre cele 11 
centrale termice din raza noastră dc activitate sunt in stare de 
funcționare: CT. 2, CT. G, CT 7. CT. II, CT. 10, CT. 11, inr in curs 
dc finalizare celelalte cinci: UT. 1. CT. 3, CT. I, CT. 5, CT. 9 Din 
data dc I septembrie ele intră in probe tehnologico, circa 30 de 
zile, sar puica și mal puțin, aciastâ opci-.iție fiind ultima înaintea 
începerii focului continuu care, după cum se știe, se va aprinde 
după 1 octombrie, mai precis in jurul d.itcj dc l.’> octombrie. De
pinde în primul rând și de starea timpului care este un element 
Imporlanl dc care întotdeauna trebuie să ținem scama. La C.T. 6, 
față de situația existentă amil trocul, am trecut la suplimentarei

Doici NEAMȚU

(Continuare în pag. ■ 3a)
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Sacrificiul pentru lapte
Ceasurile negre ale irupții se 

scurg umilitor de repede. Din um
bra întunecata a camerei, soneria 
stridentă a ceasului face un zgo
mot cumplit. E ora patru.

Se scoală cu greu de pe făptura 
moale a palului și la lumina ți
nui bec palid își îmbracă hainele 
de stradă. Ieșind afară, răcoarea 
aspră a dimineții o învăluie ușor. 
Cu pași mici și obosiți bătrâna 
pornește după lapte. P ' asfaltul 
adormit și rece, pașii ei par a 
nil se distinge.

în fața magazinului mai stau 
câțiva oameni. Pentru aceștia su- 
plielul așteptării abia începe. Vor- 
Le, gânduri, priviri citire cer și 
pământ fac ca timpul să-și gră
bească puțin trecerea.

încet, încet, alți oameni încep 
să apară, desprinși parcă din 
umbrele clandestine ale nopții. 
Timpul pare că s-a dilatat iar 
venirea laptelui reprezintă o ob
sesie generală.

I’rima rază a soarelui grupe tu
multuos din atmosfera solară. 
Aerul începe să crească in tem
peratură, primii stropi de trans
pir- im pe 1 bu
șite.

în ma iii 'ni
o turmă de o bă’râna aceea își 
amăr.iștc ultimele 'clipii j ale 
vi ții. Eân Iniile au devenit zil

c u furn ici
Aproximativ 3 000 de furnici prezentate la Bienala de la 

Veni țin. una d.n cele maj importante expoziții de artă din lume, 
an fost puse in libertate după proteste vii din partea luptătorilor 

litru drepturile animalelor.
Ii eclcle se afl >u in tuburi de plastic si cutii transparente 

proiectate de artistul japonez Yukinori Yaaagi. Exponatul făcea 
part, d.n secțiunea numită „l’oab arta schimba lumea?" și a fost 
completat cu nisip colorat reprezentând steaguri. Lucrări.i a ne
mulțumit .'/rupuiilc italiene pentru drepturile animalelor, care au 
iniți.it o acțiuni. legala împotriva Bienalei.

O purtătoare de cuvânt a anunțat cu Yamigj a eliberat el 
im u i furnicile „Cred a au "ăsit o zonă din rădinilc locului ex- 
poziț.ional unde vor tiue neobservate".

Ba’anța unei vidai ii intr-un 
ni ci d- fotba, atârna uneori de 
u î fir de pâr, a cărui prezența 
pe bocan ul jucătorului contribuie 
<!■ cisiv la înscrierea golului. Ce
lelalte clemente talcn’ul. inspira-
ția, curajul, întâmplări i rămân 
i'n fața acestui decor, doar simple 
speculații făcute .a intram joc 
p'ilitiC.

Așadar, golurili și autorii lor...

'I.(IETEltlI;

— -Irul: Stâncii 2), Hu/a (2), 
I >ni, Tiaistaru, Stoica (I).

— Parângul Ixrma: .Stana (2), 
Boa /atu (1).

— AS l’.iroț«ni: Con anlaies- 
eu (2).

— Minerul I.upeni: T idor.» he 
(2), Branețin (1).

— Minerul Uricani: JT-por (3), 
Ceacusta Baltaru (2), liimuș, 
Dulcu (I).

— Universitatea Petroșani: Ti- 
tr.inij (I), J tipu (2), Tocjr (I).

— Jiul Pelrila: Căprici, Axente, 
Miron, I’orav (1).

— Minerul Anirtoasn: Bărbii (3), 
Vfșan (3), Modreann (2), Pater, 

Hitesc (1). 

nice, așteptarea 0 caracteristică a 
existenței. îmi pare că așteaptă 
acolo din veacul trecut, uitată de 
vântul fugar al movții. Amarnice 
clipe și ore înainte de desprin
derea finală.

Căldura izvorăște parcă din as
faltul clocotind. Un vaiet prelung 
îmi paie că izbucnește din mul
țime.

E trecut de ora zece și spre 
bucuria tuturor mașina cu lapte 
apare. Rândul se strânge, începe 
cearta, strivită de grosul mulțimii, 
bătrâna se pierde printre făpturi 
și cuvinte. Peste un timp, cu 
„prada" in mână (doar doi litri 
de lapte!) bătrâna pornește spre 
casă. Bucuria realizării o face să 
grăbească pasul d< molii de greu
tatea bătrâneții.

E o bucurie relativă, un strop 
de miere în marca de pelin. Mă 
gândesc și aș vrea să plâng. E 
deprimant spectacolul grotesc o- 
lerit de obsesia laptelui. Bătrâna 
aceea și câte altele iși sacrifică 
ultimele răsuflări pentru o licoare 
albă, laptele. în locul unei bătrâ
neți liniștite, în locul unui calm 
desăvârșit, o biată bătrână por
nește in miez de noapte la rând. 
Oare a câta oară cei in drept 
rămân indiferenți și nepăsători? 
Oare ora de livrai-’ nu ar putea 
li mai matinală?

1 Im in BEC M K
W M W

prinele etape
— Mim . ul ' ulean: l’etra I). 

Barbu (I). •

- Minerul Bâlbâielii; Puicnar 
(2). Bălaneanu (I).

FECIOARA — COCOȘUL
Dirpiî ce vă veți mira, diminea

ță, cum dc-ați ajuns nnde-ați 
njiiiT;, veți ajunge, mai târziu, 
un de nici nu va imaginați.

BALAN I A - CÂINELE
Dacă vă doare constatarea că 

banul la ban trage, nu uitați că 
se află pe aproape cămașa feri- 
ci tul ui 1

SCORPION — MISTREȚ
Aveți intre nevoie de sprijin 

afectiv, pentim a preveni o că
dere nervoasă.

SU.f IA JOR — ȘOBOLAN
Ziua plinii de contacte nu reu

șește să alunge starea de aștep
tai e Încordată care v-a cuprins...

CAPRICORN — BOU
Spre seară, vă așteaptă o sur

priză deosebită. Ați face bine

piață, de toate.

&e ia pteie tie capră, 
!a btâgt din pîeie!

să nu vă risipiți energia, peste zi, 
cu tlcacuii.

VARSA fOR - I IGRU

Entuziasmul dv. es’e puțin jus
tificat pr in fapte. Vorbiți mai pu
țin și ascultați mai mult!

PEȘ1I - IEPURE

Aveți un prieten care face ab
stracție de tot ce se poate întâm
pla »i Jur sau se poate întâmpla, 
pentru a vii ajuta, cu condiții să 
faceți primul pas.

Bl RBEC — DRAGON

Aruncați vă înainte cu tot ela
nul de care sunteți in stare, fără 
prejudecăți, și veți vedea și simți 
gustul fericirii.

TAUR — ȘARPE

Cu puțină viclenie, treceți și 
peste acest hop. I’e viitor, va tre
bui, totuși, să manifestați mai 
puțină curiozitate și mai multă 
prudență.

GEMENI — CAL

„Iubitul din vecini" vă poate 
crea neplăceri. Dacă nu sunteți 
dispu (ă) la „ruperea cu trecutul", 
răriți ol

RAC — OAIE
Zi potrivită pentru intervenții 

la foruri înalte, pentru probleme 
delicate.

LEU — MAIMUȚA
Astăzi, cheia succesului, ită 

In viteză — mal tfirziu înseamnă 
prea târziul

PROGRAM 
SATELIT

RTL

7,00 Magazin matin.d.
io,uo Șeful
11,00 Frumos și bogat
11.30 Prețul e fierbinte
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amicz.ii
13.30 Springfield Story
1 1,20 California Clan
Jj.lO CI. amă California 
16,00 Crima e pasiunea ci 
17.00 I-I.ins Meiser S"'.’.v 
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O fam.lie drăguții
19,00 Elf 99
19.15 Știri
20,10 Exploziv-ma/. zin
20.10 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 Melodii nemuritoare
22.10 Galuști de Salzburg
23.10 în linia intâj

1.05 Școala amorului
2.30 Gladiatorii Americii —show
3,25 Mai tare ca orice

PRO 7

5,-10 .Seriale și da
10.25 îngerul morții
12,05 Reluări
13,05 l’erry Mason
14,05 Max Mourse: amintii-,
15.55 Partenerele
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jeannic
17.55 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 O c să zgomoloa'â
20.25 Rost mne
21,00 Știri
21,15 Sa'nara
23.25 Mancuso FBI

0,30 Moartea la L Angelcs
2,15 Seriale
3,20 Primejdia din adâncuri
5,10 Perry Mason

EUROSI’ORT

9.30 Aerobic
10,00 Canotaj CM
11,00 zXctivilatea C.O I.
11.30 Ciclism montan CM
12,00 Baschet. Trofeul l.egrandr 

AII Star Franca — CBA AII 
St ars

13.30 Expoziția TSP0, cea .mal 
mare din lume, cu echipament
Sportiv

1 1,00 Baschet
15.30 Fotbal. Cupele europene 
17,00 Fotbal americ..n
19.00 Baschet
21,00 Știri sportive 1
21.30 .Magazinul sporturilor eu 

motor
22.30 Moto-magazin
23,"0 Box. Meciuri internaționale 

0,00 Baschet profesionist (NBA) 
1,00 Automobilism
2.30 Știri sportive 2.

PROGRAMUL
TV.

VINERI, 3 SEPTEMBRIE

7,00 TVM. Telemalinal.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Galeria Națională de Artă 

din Washington D.G.
12.30 Descoperirea Planetei.
13,00 Eoran de vacanță.
13.30 Desene animate.
14,00 A tualități. Meteo.
14.15 Gia de. muzică.
15,45 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Cheia succesului.
16.30 Agenda Concursului și Fes

tivalului Internațional „@er- 
bul de aur“ — Brașov, 
România 1993.

16,50 Arte vizuale.
17,05 Magazin in limba germană.
18,00 Concursul și Festivalul in

ternațional „Cerbul de auț“ 
— Brașov 1993.

18.30 Pro Patria.
19,00 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 Concursul și l estivalul in

tern..țional .Cerbul de auț*’ 
— Brașov 1993.
22,00 Film serial. Pasărea Spin,
22,55 Concursul și Festivalul In

ternațional „Cerbul de aur* 
Brașov 1993.

0,15 Viața parlamentar*

ini%25c8%259bi.it
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La „Cultural**

Film, bani, semințe 
și „urale”

Creșterea galopantă a prețurilor a Tăcut ca prețul unui bilet 
la conematograf să atingă valoarea de 200 de le; sau chiar mai 
mult. Daca odinioară puteam viziona majoritatea Tihnelor, astăzi 
suntem obligați să optăm doar pentru câteva filme ce ni se par 
reprezentative sau demne de urmărit. Și aceasta în timp ce pe 
ecrane rulează Tihne noi, cu acțiuni și întâmplări inedite.

CinematograTul „Cultural1* din Lupeni funcționează de zeci 
de ani. Renovată cu câtva timp in urmă, clădirea necesită însă 
renovări și la exterior clar și in interior. Datorită unor semeni 
de-ai noștri, mai sălbătici și cu un caracter primar, unele scaune 
au ajuns într-o stare jalnică. După fiecare „reprezentație*1, cei 
ce lucrează acolo sunt obligați să adune mormanul de resturi pro
venite din bomboanele agricole. '

In timp ce filmul rulează, unii dintre spectatori „ronțăie" 
conștiincioși semințele negre. Alții vorbesc în gura mare, ignorând 
prezența celor din jur. Persoane a căror culoare se confundă ușor 
cu întunericul, se strecoară printre rânduri, deranjând spectatorii 
ce-și văd liniștiți de film. In caz că survine o defecțiune și filmul 
se întrerupe, un potop de fluierături și „urale" se pogoară din 
gura celor mai virulcnți.

In ciuda acestor realități negative, cinematograful „Cultural'1 
își așteaptă spectatorii. Porțile sale se deschid larg, în speranța 
că liind nrimitor, omul va uita de banii ce i a dat pentru un bilet, 
(l'l. BEUSUK)

Fotbal, divizia B

J primat spectacolul

In anchetarea cazurilor de furt, 
s-a descoperit

Metoda mersului invers
De la un a ■ ut economic a dispărut, intr-o noapte fără lună, 

o punte. Xu puntea suspinelor — alea au rumas sau abia atunci 
au început — ci o punte auto. Cum de s-a putut întâmpla așa, pe 
nevăzute și neauzite, este greu de închipuit. Puntea asta nu e ceva 
pe care sâ-1 pui ia buzunar și să plec; cu el. Trebuie „scule"; un 
fri cârcă tor, un mijloc de transport, etc.

Cum-nccum, a dispărut. La câteva zile, a fost văzută într-o 
altă curte, unde se aflau in reparații două mașini. S-a solicitat spri
jinul organului in drept pentru recuperarea bunului. Păgubașul, 
adică directorul respectiv i întreprinderi, a avut insa o mare sur
priză la organ. Organul, in loc să-l întrebe pe făptașul prezumtiv 
despre p. iveniența punții, l-a luat pe director ca pe portar: „Da* 
de un le șui ca i puntea dumitale’." Nici după ce au fost enume
răm „semnalmentele pai ticukire**, organul n-a cedat: „Nu pot să 
în ip urmărire i, pentru că n-ai d pus sesizarea scrisă", lin altfel 
d.- raționament te poate determina sâ-ți faci dr ptatc singur, lă
sând pe alții sa se-ntrebe; )(pc cine uisi’ă, ue lupt, politia?’1

Ștefan' CIMPOI

AS Paroșeni — Minerul Uri
cani 1—1 (1—0). Al doilea derby 
Jocal, dintre divizionarele B AS 
Paroșeni și Minerul Uricani, s-a 
consumat îmercttri inchcindu-se 
nedecis, cu un rezultat de ega
litate echitabil de altfel după 
cele desfășurate în teren timp 
de 90 de minute. Marcu Buzduga 
a căutat formula ideală de echi
pă, reușind să trimită pe gazon 
cel mai în formă unsprezece care 
s-a prezentat cu mult mai bine 
față de evoluțiile sale anterioa
re, având chiar posibilitatea li
nei victorii in min. 80, când cen
tralul Vaier Deac (Alba iulia) a 
dictat o lovitură de pedeapsă in 
favoarea gazdelor, pe Care por
tarul oaspeților a apărat-o sau — 
dacă vreți — Constantinescu, e- 
xecutantul ei, a ratat-o. Dorcl 
Maria și Mihai Marian au folo
sit și ei formația standard, mai 
puțin Ceacusla accidentat, având 
în Irimuș, Florescu și Topor a- 
xul central al echipai care a dic
tat legea.

Gazdele au deschis scorul in 
min. 5, prin Constantinescu care 
a jnscris imparabil din 4 m, re
luând in plasă centrarea ca la 
carte venită de pe stânga de ,1a 
veteranul Matula. In replică, în 
min. 15, Florescu a trimis ba
lonul în bară de la 30 m, anun
țând pericolul... roșu. Irimuș a 
intervenit în două rânduri la 
atacurile purtate de Iordache și 
Constantinescu, iar Popescu a 
prins la rădăcina barei lin șut 
foarte puternic trimis de Matula. 
După pauză, Minorul a jucat 
mult mai ofensiv, dându-i „dez
legare" Iul Topor să poarte în
tregul atac pe partea sa A fost 
repriza lui pentru că în min. 
G2 el a înscris un gol antologic, 
de la 20 m, din plină viteză, a 
proapc de linia de fund a tere
nului trimițând o centrare — 
gol direct la păianjen, învingân- 
du-1 pe Oprita rămas fără repli
că. Ambele echipe au mai inițiat 
destule atacuri la poartă, dar cei 
doi goolkeeperi au fost la înăl

Fotbal femmîn
Informații de ultimă oră vin 

să demonstreze că lumea fotba
lului feminin se confruntă, in- 
xariabil, cu o mare criză finan
ciara. Dacă în eșalonul prim, 
se mai acordă o cât de câl de 
mică importanții întrecerii, in ccl 
inferior, divizia îl lucrurile stau 
dc-a dreptul incredibil.

După ce au fost înscrise în 
campionatul feminin de fotbal, 
participând și la programarea c- 
tapelor din turul campionatului 
trei echipe din seria a Il-a divi
zia B, care anul trecut au făcut 
o figură onorabilă, au fost ne
voite cu 21 de ore îmintea pri

mei etape — din 21 august — 
să anunțe retragerea, din moti
ve financiare. Este o lovitură de 
grație data sportului, de către 
factorii locali, de putere și de 
ministerul care din pacate tute
lează mișcarea sportivă din Ro
mânia. Aducem, așadar, un pios 
omagiu, nu echipelor care au 
murit pentru glorie, ci celor 
care le-au îngropat de vii, in pă
mântul ce ține pe scoarța lui, 
atâția spini ce se cred de fiecare 
dată drept trandafiri. Cele trei 
echipe retrase sunt; C'olorom 
Codlca, Montana Câmpulung, U- 
nirea Tricolor Botoșani.

„afr ate sd vină iarna”
l'ruare din pagina I)

centrai- i cu în: â un cazan, am refăcut total ..... van.-l r, de ase
menea, lucrai d; ia CT. 3, CT. 4, <a și cele de ia CT. 9, unde, 
la L 1 a fost schimbat cazanul, s-au executat cu mult simț de răs
pundere și >u'a controlul complet al personalului dș specialitate.

Na avem probleme de personal, iar pentru a nu mai fi prinși 
descoperiți -i puși in fala unui fapt împlinii — arderea unui ca- 
z ,n — am lua*, ma ura de a avea în stoc șapte cazane noi, cure, 
1j nevoie, le vor înlocui pe cele def cte. Stocul de ui bune il 
a.cm asigurat pentru cel puțin zece zile. Și totuși avem niște ne
cazuri care îngreunează mult o parte din activitatea noastră. Ca 
levu ntre av ciațiih- de locatari nu și-au achitat obligațiile față 
d‘- n i aș aminti aici Asociația de lor ilari nr. 1, care are o 
d . >ric Ic p- I • un milion de 1 i. Astfel, nu putem să procurăm 
Ua le i tcr.. Ie de întreținere, unele piese de schimb sau să in- 
ve-.tim L nil in alte lucrări comandate și care iși așteaptă finali- 
la u A -ptuin și în acest caz implicarea factorilor de decizie ca 
și ai cel a. subvențiilor și, s.îptăn ana accas'n, avem la Deva, o în
tâlnire la nivel județean și o discuție pe această tema.

-- ’Zv/z»’c»z inuiihimiiiifb

Frivsște înapoi cu mândrie!
Rândul ia ; are constituie o realitate cotidiană, un fenomen 

ce a intrat in I isujul străzii. Toate acestea au demarat după de
cembrie 19h9, c nd ziarele au apărut în număr tot mai mare, cu 
diverse rubri.i ,i oricntlirj diferite. Astăzi fiecare poate cumpăra 
ziarul preferat, dar pentru aceasta va trebui să Îndure câtva timp 
stalul la o coada interminabilă (dacă nu are abonament).

Constran, de setea de știri și de nou, cititorul e obligat să 
renunțe un ’iinp la mersul bip> d sau la stalul intr-un fotoliu con
fortabil, optând pentru statul la rând, unde după un timp, va 
putea să plece cu ziaral dorit

Unul din chioșcurile „Rodipet" SA s-. află postat in preajma 
cinematografului „Cultural" Lupeni. Ora d- deschidere este 11 
(destul de târzie pentru cititorii avizi de informații). După această 
ora, dintr-o mașină galbenă, doi saci dospind de ziare vor traversa 
spațiul de până la chioșc. Sortate apoi de un tânăr brunet (Inlr-un 
ritm mult prea lent) ziarele sunt gita de „drum".

Mulți sunt cei care stau la locul lor, fără a apela la cunoscuții 
it.n lață, dai destui și cei care fac acest lucru. O întâmplare hazlie 
am reținut in timp ,e iml „ucldeam" timpul la rând. Un Individ 
de aproximativ 40 de ani se apropie de vânzător și punându-i in 
față o moneda de 1U0 de lei 11 roagă să i oprească un „Ev. zJlel", 
după care dispare. Stupefacția a fost generală, dar îndeosebi a 
celui ce vindea căcî individul riu-i era cunoscut.

Rândul e lung, lume grămadă. Gu ztarele-n mânu, cei „absol- 
wt‘ de așteptare privește înapoi cu mândrie.

Iuta rezultatele prime; clape: Universitatea Petroșani — îndes 
Sibiu 6—1; Clepsidra Cluj — Flamura S.ilu Mare 0—0; In etapa 
a doua s-au disputat următoarele partide: CFI< Tg. Mureș — Clep
sidra Cluj 0—8; Flamura Satu Mure — Universitatea Petroșani 
2-1.

CLASAMENT
1 Clepsidra Cluj 2 110 8—0 3
2. l-lamura Satu Mare 2 1 1 0 2 — 1 3
3 Universitatea retroș.in; 2 10 1 6—2 2
1. îndes Sibiu 10 0 1 1—6 0
5. CER Tg. MuiX’ș 10 0 1 0—8 0

ETAPA VII TOARE 4 septembrie: CER Tg. Mureș — Olimpia 
Baia Mare; Clepsidra Cluj — Univcrsiiatca Petroșani.

.'ZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ, Z.V,’ZZZ.ZZZZZZ.'Z.ZI'ZZZ/ZZZ/ZZZZZ/.’ZZZZZZZZZ/ZZVZZZZZrZZZZZZZZZZZZZ/

Eoiba), (l.v.z.ii; Națională
11 I'./.L L l .. i E ll.UNICi T’oh Timișoara — 

Ci haloul l’iaha Nc-mț 2—0; IC Brașov — Șleau,i 
0—1; IC rarul — U Cluj 3—0; ’.niv, Ciaiovu — 
UTA 4—I; Progresul — .Sportul Sludcnți >c 2—0; 
It p,d — l’C Inter 2—0; Petrolul — Dacia U.nirej 
Braila 1—0; Oțelul G.jldți — Dinamo 2—0; 
Gloria Bistrița — Electroputerc 1—0.

C i asament
1. Univ. Craiova 4 4 0 0 13— 3 8
2 TC Farul 4 3 1 0 7— 1 7
3. Steaua 4 3 1 0 6— 0 7
4. Progresul 4 3 1 0 5— 2 6
5. FC Inter 4 2 1 1 3- 2 5
6. Oțeliq 4 2 0 2 5— 3 4
7. U. Cluj •l n 0 2 7— 7 4
8. Gloria Bistrița 4 2 0 ■) 4— 1 1
9. Petrolul 4 1 2 1 3— 3 4

10. FC Brașov 4 1 2 1 1— 1 4
11. U.T.A. 4 2 0 2 5— 7 4
12. Sportul Studențesc 4 1 1 o 4— 6 3
13. Dinamo 1 1 1 2 2— 5 3
1 1. D a i j Unirea 4 1 1 2 1— 4 3
15. Rapid 4 1 0 3 3— 5 2
16. Poli Timișoara 1 1 0 3 5—10 2
17. Ceahlăul 4 1 0 3 2— 8 2
18. Elec'roiJUtcre 4 0 0 4 0— 5 0

ETAPA VIITOARE, 11—12 septembrie: Dacia 
Unirea Brăila — Progresul; Dinamo — Petro
lul; Elcctroputme — Oțelul Galați; Ceahlăul 
— „U** Ciut; UTA — „Poli** Timișoara; Inter 
Sibiu — llniv. Craiova; Sportul Studențesc — 
Rapid; FC Brașov — Forul; Steaua — GJoria 
Bistrița.

țime. Iordache a trimis ți el 
balonul in bară.

AS l’aroșcni a ratat așadar 
victoria in acel min. 87, când 
autorul primului gol a șutat pla
sat, dar Popescu, inspirat, s-a 
dus pe minge, respingând admi
rabil șutul, eliminând pericolul. 
In final un rezultat echitabil, 
într-un meci de mare angaja
ment, de o factură tehnică rldl-- 
cată și care merită premiat cU 
trofeul fair-plav-

A arbitrat Vaier Deac (Alba 
Iulia) ajutat de Viorcl Semeni 
(Cugir) și Viorel Florga (Blaj).

AS Paroșeni: Oprița — Doden- 
ciu (căpitan), Tolh, Ilanciuo, 
Crețu (min. 72 Stanciu), Năcrea- 
lă, Iordache, Zvanciuc, Ștefoni 
(min. 65 Gavriluț), Matula, Cons- 
tantincscu. 4

Minerul Uricani: Popescu — 
Nicoară, Irimuș, Orminișnn (min. 
50 Gârda), Hristca (min. 46 Lă
cătușii), Șlefanache, Ursan, Flo
rescu, Dulcii, Bultani — Topor.

Programul 
turului 

juniori 1 și II

1993 — 1991 — TUB
ETAPA 1, duminică 05. 09 1993 
Jiul Petroșani — Petrolul Stofna 
ETAPA 2, duminică 12.09. 1993 

CSS „U„ Craiova — Jiul Petroșani 
ETAPA 3, duminică 19.09. 1991 
Jiul Petroșani — CSS Tg. Jiu 
ETAPA 4, duminică 26.09. 1993 
Parângul Lonca — Jiul Petroșani 
Ei’Al’A 5, duminică 03.10. 1993 
Minerul Lupeni — Jiul Petroșani 
ETAPA G. duminică 10.10. 1993 
Jiul Petroșani — Minerul Uricani 
ETAPA 7, duminică 17.10. 1993 
Min. Paroșeni — Jiul Petroșani 
ETAPA 8, duminică 21.10. 1993 
Jiul Pjtioșaiii — Electroouterc 
CraioVci
ETAPA 9, duminică 31.10. 1993 
Minerul Mătăsuri — Jiul Petroșani 
EI’AP \ 10, duminică 07 11. 1993 
Jiul Pe'roșani — Jiul Rovinari 
ETAPA 11. duminică 11.11. 1993 
MetalurgiUul s idu — Jiul Pe-? 
troșanl.

FOTBAL, DIVIZIA B
REZULTATE n.ilNICE: RO\ A Roșiori — 

Meialurgistul .Slatina 4—0; Unirea Alexandria 
— Cniima Gi.ești 9—1; AS Paroșeni — Minerul 
Uricani 1—1; CS Targoviște — Jiul, icovinari 
0—0; Electrica Curtea de Argeș — Minerul Lu-> 
peni 2—0; Cimentul Fieni — Coru.ructorul 
Craiova 3—1; Minei ul Mătăsari — Petroiul Stoi- 
na 1—0; Metalurgistul Cugir — Dacia Pitești 

2—1; Metalurgistul badu — Parângid Lonea 2—0; 
CS Olt — Petrolul Videle 2—0.

CLASAMENT
1. Minerul Uricani 4 2 2 0 1U— J b
2. Petrolul Stoina •1 3 0 I 10— 1 6
3. Metalurgistul Cugir 4 3 0 1 9— 5 G
4. Dacia Pitești 1 2 1 1 6— 4 5
5. Jiul Rovinari 4 2 1 1 5— 3 5
6. CS Turgovi.ște 4 2 1 1 7— 7 5
7. Unirea Alexandria 4 2 0 2 13— 6 4
8. ROVA Roșiori 4 1 2 1 I— 5 4
9. Electr. C. de Argeș 4 2 0 2 5— 4 4

10. Meialurgistul Sadu 4 2 0 2 o— 5 .4
11. Minerul Mătăsari 4 2 0 2 3— 3 4

12.. Metalurgistul Slatina ■1 2 0 2 a— io 4
13. Parângul Lonea 4 2 0 2 3— 5 4
14. Petrolul Videle 1 2 0 2 3— B 4
15. Cimentul Fieni 4 1 1 2 4— 6 3
1G. Minerul Lupeni 4 1 1 2 3— 5 3

17. Chimia Găieștj 4 1 1 2 6—16 3
18. AS Paroșeni 4 0 2 2 2— 5 2
19. CS Olt 4 1 0 3 3— a 2
20. Constructorul Craiova 4 1 0 3 2— 7 2

ETAPA VIITOARE, 5 septembrie; ROVA
Roșiori — C«j Olt; Metalurgistul Slatina — Uni-
rea Alexandria, Chimia Găiești — AS Paro
șeni; Minerul Uricani — CS Tărgovn>ce: Jitii 
Rovinari — Electrica C. de Argeș; Minerul Lu
peni — Cimentul Fieni; Constructorul Craiova 
— Minerul Mătăsuri; Petrolul St oină — Meta
lurgistul Cugir; Dacia Pitești — Metalurgistul 
Sadu; Parângul Lonca — Petrolul Videi*.
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Soma ia - Mișcarea veneraiului PUBLICITATE
Aitiio adopta uh ton dm c&

mat isiamist
AGENȚIA FRANCE PRESSE
Adepții generalului somalez Fa- 

rah Aiciid recurg la sloganuri is- 
lamiste, căutând să obțină un 
sprijin din ce in ce mai mare din 
partea populației în lupta Împo
triva forțelor Națiunilor Unite, 
afirmă intelectualii somalezi din 
Mogadiscio. Reuniuni care se țin 
de două ori pe săptămână, cu 
participarea a aproape două mii 
de partizan; ai săi, capătă din ce 
în ce mai mult o tentă islamică. 
La una din aceste adunări, mi- 
litanți religioși agitau Coranul și 
ii acuzau pe soldații americani 
care au atacat pozițiile generalu
lui Aidid că au jefuit moscheile. 
Și-au făcut apariția și tineri care 
distribuiau niște broșurele care 
aveau și o fotografie difuzată de 
o agenție de presă in care erau 
arătate două femei din armata 
americană, in bikini pe plaja din 
Mogadiscio. Fotografia era însoți
tă de următorul text: „Femei a- 
mericane goale in Somalia isla
mică".

Mica p ublicitate
AN IX LKSARE

DIN PARTEA familiilor Berta- 
La și Brătescu, mult noroc și să
nătate, cu ocazia aniversării zilei 
de naștere, „La mulțj ani!" pen
tru Sirbu Dumitru. (0125436)

X ANZARl-CL Ml’ARARI

AMERICAN Soda Fontain 
vinde superconccntratc pentru 
băuturi răcoritoare import 
SUA, pompe pentru orice tip 
dozatoare, preț 129 000 și în
dulcitor preț 10 700/kg. Tele
fon 09-4/121620. Craiova. 
(0125379)

VÂND urgent vide-o recordcr 
Panasonic si televizor sport alb- 
negru, Gh. Doja 34/2 Petroșani 
(colonie). 0125426)

VÂND televizor ce'or — 150 0"0, 
video recorder — 165 000, frigider 
Arctic — 210 000 și canapea, loto- 
lii, vitrine, masă, scaune, birou 
Anton Pann, nr. 30, Petroșani. 
(0125427)

VÂND convenabil Dacia 5UU 
(Lăstun). Vulcan, str. Traian, bloc 
27/21. (0125423)

VÂND Skoda 120 L. Informații: 
telefon 545224. (0125418)

VÂND Trabant 601, preț con
venabil. Petroșani, telefon 54 1320. 
după ora 16. (0126415)

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

VAJ D sau schimb apartaim ut 
proprietate, contra mașină. Pe- 
trila, 8 Martie, bloc 34/5. (0125111)

VÂND mobilă bucătărie din 
lemn. Petrii;:, Republicii, bloc 
62, ap. 17. (0125101)

VÂND televizor color Grundig, 
97 000 Ici. Telefon 541902. (0125398)

VÂND g.i.aj metalic, demonta 
bil, 6 x 3,5 m. Telefon 570367, (lu
pi. ora 17. (0125397)

Cu toate acestea, peste jumă
tate din cei 21 000 soldați ai con
tingentului ONU vine din țărj 
islamice, cum sunt Marocul, Pa
kistanul, Arabia Saudită, Turcia, 
Egipt și Emiratele Arabe Unite.

Dar, așa cum afirmă somalez; 
care au fost întrebați 1a Moga
discio, sentimentul antiamcrican 
și antioccidental s-a dezvoltat net 
după ce forțele americane, vârful 
de lance al contingentului ONU 
din Somalia, au atacat cartierul 
general al lui Aidid, ca represa
lii la uciderea a 22 de soldați 
pakistanezi in cursul unei acțiuni 
atribuite militanților din grupa
rea acestuia.

„Luptați împotriva lui Satan, 
luptați împotriva colonialismului", 
scandau recent manifestanții la 
o acțiune, după care strigau în 
cor „Allah-Akhbar".

Intelectuali; din capitala soma- 
leză scot în evidență numărul 
crescând al femeilor care poartă 
vălul islamic precum și lapidarea 
mai multor femei acuzate de a-

VÂND televizoare color și video 
recorder. Petroșani, Doinei, 5, 
(vizavi 11 MP) (0125369)

VÂND garsonieră confort 1 spo
rit, Petroșanii Relații Deva, tele
fon 616233 (0125405)

VÂND mobilă dormitor (2 du
lapuri, pat dublu). Telefon 
545801. (0125428)

VÂND garsonieră confort I Pe
troșani, General Vasile Milea, 
bloc 28 C/38. (0125429)

CUMPĂR apartament 3—4 ca
mere, central. Telefon 511065, in
tre 18—22 sad 511351, intre 10—18. 
(0125433)

VÂND garsonieră Petroșani, A- 
leea Trandafirilor (zona piață). 
Telefon 545321. (0125433)

VÂND convenabil Volkswagen 
1300 pentru piese. Cimpa — Negoi 
35 bis. (0125438)

OFERTE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială EU- 
RO EAST INVESTMENTS, dis
tribuitor autorizat Coca-Cola pen
tru județul Hunedoara angajează 
vânzători-delegați (bărbați) peste 
25 ani, absolvenți de liceu, Cu sa
lariu negociabil; analist-programa- 
tor, calculator 1BM-PC, cu studii 
de specialitate. Relații la telefon 
544324.

ÎNCHIRIERI

CAUT apartament 2—3 camere 
Petroșani zona centrală, pentru 
închiriere pe termen lung. Prefer 
mobilat. Oier 30 000—10 000 lei 
lunar. Relații: telefon 515270, du
pă ora 16. (Q125421) 

COMEMORĂRI

dulter, estimând că aceste leu 
mene dovedesc un sprijin cres
când al populației pentru funda- 
mentaliștii islamici; țara este 
locuită în exclusivitate de musul
mani suniți.

Halima Abdi Arush. președinta 
organizației de femei din Somalia 
(LIDA), afirmă că fundamentaliștii 
sunt pe cale să profite de pe ur
ma conflictului între forțele ONU 
șl cele ale generalului Aidid, pe 
al cărui cap ONU a pus un preț 
de 25 000 dolari. „Atacându-1 pe 
Aidid, spune ea, Națiunile Unite 
sunt pe cale să provoace ostilita
tea populației și să facă jocul 
fundamentaliștilor religioși". De 
asemenea, d-na Arush subliniază 
că organizațiile umanitare islami
ce, susținute de Sudan și Arabia 
Saudită, refuză să ofere hrană fe
meilor care nu poartă văl. „In 
aceste vremuri de război și tul
burări, poporul încearcă să-și 
găsească alinarea în religie", a- 
firmă domnia sa.

ÎNCHIRIEZ sau cumpăr urgent 
garaj zonele Hermes, Școala nr. 
1, Hotel Petroșani, Dimitrov. Te
lefon 545472 sau str. 22 Decembrie 
bloc 2, ap. 17, et. 3, Petroșani. 
(0125419)

DAU Cu chirie camion 5,5 tone, 
preț sub taxele în circulație. Te
lefon 545280. între orele 13—20. 
(0125430)

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă 
periodice pe numele Cioabă Adria. 
na, eliberată de UT Petroșani. O 
declar nulă. (0125416)

PIERDUT contract închiriere pe 
numele Ologu Gneorghe, eliberat 
de RAGCL Vulcan. II declar nuj. 
(0125420)

PIERDUT certificate de califica
re în meseriile de miner și lăcă
tuș subteran, pe numele Kacso 
Csabi — Vasile, eliberate de EM 
Lupeni. Le declar nule. (0125422)

PIERDUT carnet student pe 
numele Crăciun Fiorin, eliberat 
de UT Petroșani. II declar nul. 
(0125431)

PIERDUT contract închiriere pc 
numele Cazan lima—Ana, elibe
rat de RAGCL Lupeni, II declar 
nul. (0125121)

PIERDUT legitimații bibliotecă 
și periodice pe numele Lupt: Vio
lei Adrian, eliberate de UT Pe
troșani. Le d< Iar nule. (0125132)

Societatea Comercială 
„TiAi” Sa Ciu> - Napoca

cu sediul in Petroșani str- Aviatorilor bloc 56,

ANGAJEAZA

pe perioadă determinată
— muncitori necalificați, inclusiv pensionari.

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

Societatea Comercială 
„Bergo” S4 Tg. Jiu

ANUNȚA

— Doriți un furnizor permanent de bere? Adresați-vă 
Societății Comerciale „Bergo" SA Tg. Jiu (Fabrica de Berc)
— care vă oferă posibilitatea încheierii de contracte pen
tru anul 1994 ;

— Cantitatea ce se 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. Portase Comex Si»L
DISTRIBUITOR AUTORIZAT AL FIRMEI GENERAL 

ELECTRIC — TUNGSRAM ȘI ELECTROFAR S-A- 
oferă din stoc, următoarele produse :

— Tuburi fluorescente albe și colorate de 6, 8, 14, 20 
și 40 VV, precum și startere;

— Un bogat sortiment de becuri pentru iluminat 
casnic și public, marca Tungsram;

— Termen de garanție 6 luni.
rentru relații str. A. Iancu, nr. 12, sau telefon 545201, 

fax 545302.(0125435)

Societatea Comercială 
„ZORI NOI” 
$4 Petroșani

ORGANIZEAZĂ

Concurs, pentru ocuparea unor posturi de redactori.
Condiții: studii superioare sau medii.

Concursul va avea Ioc in data de 20 septembrie 1993, 
ora 9, la sediul societății, din Petroșani, str. Nicolae Băl- 
ccscu, nr. 2-

Relații și înscrieri la sediul societății, telefon 511662, 
până in data de 17 sentembrie 1993-
_________ ________ . j

Cotidianul dc opinii p informații „ZORI NOI" apare sub egid 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NO” « * 

Înregistrată la Registrul Comerțului tub
or, J 20/621/198L

Corn vlrameat: 307060201 — BCR Pe
troșani.
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Materialele necomandate 
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