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încotro vor sufla vânturile politice după furtuna din Parlament
Nimeni nu avea darul să ghi

cească dacă talazurile uraganu
lui stârnit lunj după-amiază in 
Parlament vor strivi pe cineva. 
Abia la primele ore ale zilei de 
ieri s-au încheiat, într-o notă de 
dezamăgire generală, dezbaterile 
furtunoase, precedate de trei 
runde de consultări politice a- 
supra manierei de discutat. Pre
mierul și-a apărat echipa, ceea 

începând cin această săptămână, 
Pagina specială „ tăsună Vaiet”, 

a.are joi

ce este cât se poate de înțeles. 
Arma forte era audierea gene
ralului Gheorghe Florică. cei ca
re, spre stupefacția tuturor, s-a 
dovedit a fi un argument fără 
consistență. El s-a autostrivit. 
Cea mai șifonată în întreaga lun
gă și pasională dezbatere i arla- 
mentară a ieșit opoziția, care a 
constatat că fenomenul corupției 
rămâne egal cu sine. Dezvăluirile 

fostului comisar general al Găr
zii Financiare au fost înflorite 
de presă, altminteri nu se not 
lămuri lucrurile de ieri noapte.

Dar să nu mai ta; firul în pa
tru despre ce a fost în Parla
ment deoarece corupția, indife
rent ce susțin unii sau alții, e- 
xistă și es’e un fenomen social, 
adeseori, cum se știe, foarte greu, 
poate imposibil, de dovedit. Chiar 
acum un an. pe când ne aflam 
în miezul campaniei electorale 
pentru alegerile generale din 27 
septembrie, unul dintre obiecti
vele programului FDSN, acum 
PDSR, a fost lupta împotriva

Tiberiu SPATARU

(Continuare tn pag • 2-a)

A S T A Z I
j creștinii ortodocși sărbătoresc una din multele sărbători 
| ale lumii creștine :
I

j Nașterea Maacii
I
I Cu acest prilej, cunoscut sub denumirea de „Sfânta
I Maria", adresăm tuturor doamnelor și domnișoarelor din 
j Valea Jiului, ce poartă numele de Maria, un sincer și

| călduros „La mulți ani!“ împreună cu cele mai alese urări 
j de multă sănătate, bucurie, fericire și prosperitate

Peste o săptămână

începe anul școlar
Corupția

Evoluția în cifre și
Statuia iui Avram 
lailbu efe litVuifi

Multe s-au schimbat în ultimii 
doi ani dar mersul școlii româ
nești, chiar fără 0 lege a învă
țământului și un statut al corpu
lui profesoral, își continuă acti
vitatea. Semnul că numai peste 
o săptămână este mijlocul lui 
septembrie, care echivalează cu 
începutul unui nou an școlar, s-a 
ccnsumat ieri când nu avut loc 
cercurile pedagogice ale cadrelor 
didactice. Această manifestare a 
rămas egală cu sine, fără un ter
men de comparație cu alte seg
mente ale vieții românești. 1 e 
fapt un noti an școlar are sem
nificația unui mare eveniment 

social, reunind interesul tuturor 
segmentelor socio-profesionale.

Cercurile pedagogice repre

zintă o modalitate de meditație, 
chiar schimb de idei și experien
ță pentru ca învățământul să fie 
mai mult decât ceea ce este: o 
instituție stabilă pentru pregăti
rea ce'or ce vor fi activ; abia in 
mileniul următor. Numai de la 
școală mai așteptăm o primeni
re a concepțiilor și mentalități
lor specifice democrației Că sunt 
reparate și pregătite școlile pen
tru lungul sezon rece, anul de 
învâțămunt va începe, oricum, 
cu exactitate de cronometru, im
perturbabil la tensiuni politice 
și sociale, deși și cadrele didac
tice sunt oameni cuprinși in a- 
cest mecanism al nevoilor sociale.
(T. S.)

Ministerul învățământului a aprobat

structura nou u, an școur
Iată ca noul an școlar bate la 

ușă. Lucru care a obligat aș pu
tea spune, ministerul de speciali
tate să aprobe structura noului 
an de învățământ. Astfel, prin 
ordinul nr. 5721 al ministrului 
învățământului (n-am aflat incâ 
dacă este vorba de ministrul 
vechi sau de cel nou) s-a stabilit 
că noul an școlar 1993—199) se 
va desfășura pe parcursul a 3 
trimestre, însumând 34 de săp
tămâni, după cum urmează :

trim. 1: 15 se ptembrie — 22 de
cembrie 1993; trim. II: 10 ia
nuarie — 25 martie 1994; trim. 
III: 11 aprilie — 15 iunie 1994.

Cursurile pentru școlile de 
maiștri și postliceale se vor des
fășura pe două semestre. Semes
trul l fiind cuprins între 15 sep
tembrie 1993 și 28 ianuarie 1994. 
Iar semestrul II este cuprins în
tre 31 ianuarie 1994 — 15 iunie 
1994. (T. V1NȚAN)

oglinda .statisticilor
Mult comentatul raport al comisiei parlamentare privind ’e- 

zullatclc anchetei efectuate in legătură cu unele cazuri de corupție, 
pe lângă meritul de a dezvolta sportul cu aruncarea pisicii moarte 
in curtea vecinului precum și acela de apărare a intereselor de 
partid, in detrimentul intereselor naționale, l-a avut și pe acela de 
a reflecta in cifre evoluția fenomenului de corupție. Acesta, din
colo de metaforele speculate in jurul lui. chiar există. Chiar dacă 
cifrele sunt ceva abstract, fenomenul în sine este ceva concret și 
deosebit de grav, cu consecințe incalculabile pentru țară. Dar iată 
ce se spune în raport:

„In primul rând, numărul actelor de corupție și numărul in- 
fracturilor condamnați a cunoscut o curbă ascendentă din anul 
1990, de la 1267 acte de corupție constatate in anul 1990 la 6043 
acte de corupție constatate în anul 1992 și 51^6 acte de corupție 
constatate in semestrul l 1993. Ponderea in infracțiunile de corupție 
o constituie luarea de mită (7 la sută), majoritatea persoanelor 
condamnate pentru mită provin din mediul urban (58,8 la sută) 
Numărul de condamnați a crescut de la 219 inculpați in anul 1990 
la 479 inculpați in anul 1992, și 174 inculpați in semestrul l 1993“

Tristețea cea mare se reflectă nu numai in evoluția spectacu
loasă a fenomenului, ci și in lipsa de eficiență a autorităților în 
descoperirea, cercetarea și sancționarea faptelor de corupție Se 
remarcă o reținere nejustificată a organelor judiciare do a acționa 
prompt împotriva corupției. Astfel, din 332 de infractori, trimiși 
în judecată pentru acte de corupție, pe semestrul I 1993, au fost 
condamnați numai 174. (Sorin OPREA)

Săptămâna viiioare, 
„Pagina tinerilor” - într-o nouă 

loi'iniilă
”■ ’/• fttnnMititHiHliith'/iiutuh.„om,»NUiniiiniiiiitiiiiiuniitm ...........

de nui
l’c vremea când învățam la 

filologia clujeană a trebuit, prin
tre altele, să buchisim și ..limba 
vechilor cazanii" Era unul din 
examenele cele mai grele, dar 
profesorul cu care studiam slava 
veche era din fericire, unul din 
dascălii cei mai aprooiați de 
studenți. Astăzi, dl. conf. univ. 
dr. Ioan Teodor Stan este și pre
ședintele Societății „Avram lăn
cii" din România In scrisoarea 
pe care a adresat-o ziarului nos
tru, dl. profesor ne spune că în 
Cluj Napoca — intre Catedrala 
Ortodoxă și Teatrul Național — 
este prevăzut a s; ridici grupul 
statua! AVRAM IANCU SI 
TRitJl Nil SAJ Președinți ie so
cietății vă roagă să eontribuiți cu 
o sumă oricât d modestă ar fi
ea, in contul 4072996175809 des
chis la Banca Dacia Feiix SA 
din municipiul Cluj-Napoca Toți 
cei caro voi dona bani tn contul 
sus amintit vor fi menționați 
într-o carte care ii va nemuri. 
Cei care vor să devină membri 
ai asociației AVRAM IANCU o 
pot tace adresândii-se redacției

noastre. Doritorilor li se va eli
bera un carne’ de membru Taxa 
anuală este de 500 de lei Primul 
care s a înscris in ace i«H socie
tate — filiala Valea .Jiului — este
dl. primar Gheorghe Berea. (M.B )

Concurs — „Cea mai frumoasă cititoare**

/! început
i n v

Pregătirile pentru finala concursului nostru 
„Cea ma; frumoasă cititoare" au ajuns pc „ul
timii metri". Vă putem divulga, acum, numele 
celor oare și-au confirmat participarea la spec
tacolul consacrat acestui eveniment. Este vorba 
d: binecunoscuta interpretă de muzică folk 
Tatiana l ilipoiu, care va susține, hors-concurs, 
un recital cu un repertoriu adecvat momentu

lui si vârstei participanțiloi. Asta, la „secțiu
nea" muzicală. Actorul Corvin Alese, de Ia 
Teatrul dramatic I.D. Sarbu, va ii prezent, la 

rândul .său, cu Un recital, evident cu o alta strtic-

numărătoarea
e r s ă

turu. întregul .spectacol va fi punctat de mo
mentele vesele, create special pentru această 
ocazie și susținute de neegalații comici ai tu
turor scenelor din Valea Jiului, Joan Velica și 
Georgc Ncgraru.

Concursul propriu-zis va începe după specta

col. Premiile au fost pregătite ți urmează a 
fi decernate în aceeași seară, cu tot fastul cu
venit. De acest amănunt se vor ocupa, în ega
lă măsură, atât organizatorul cât și sponsorii 
— domnul Gheorghe Tofan, patronul restauran
tului „Cina" șl ziarul ,Zori noi". (Șt. C.)

Ș* V ivaicli ca cărbune
— Mă Gheorghe1
— Cc-i?
— Da-ni| lopalal
— Iți dau da’ vreau să tc-nlicb 

ceva.
— fntreabă-mă!
— Mă lu-acasa ai vreo placă 

cu Vivaldi?
— N-am. Am nunta’ una cu 

Jlomica l’uceaiiu
— Mă Ghem glie, tu nu ești 

sensibil de loc. Vivaldi știi cine o 
lost?

— Știu mă.
— Cine?)
— Șef de schimb la frontalul 

lui Vasile.
— Nu mă 11 confunzi!. ,

Nu-l contund l-or desfăcut 
conlraetu’ dmumă pentru ab
senți

— Nu, ITLl
— Ba cla Și d i mi dracului 

lopata aia că se termină srhiir.bu’l
— Ce marguiahz.it e-t> mă 

Gheorgne Au dreptate bjcureș- 
tenii

— Pa; mă „filfizofule' după 
tine crezi că putem da cărbune 
cu Vivaldi, cu l’agiimni sau cu.. 
Mo.ire.i Calotă?

— l-ai sigui, mă. Ergonomia 
muncii.

— M ii taci di 1} gură că ne fac 
normă și pentru ăștia'

Ioan VELICA

Sâmbătă : Programul T.V. 
supta mânai

marguiahz.it
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0 nosâ poartă spre cer
Mohorât.’: și rece a debutat ziua de duminica, 29 august. Dum

nezeu încerca astfel credința celor adunați la deschiderea Bisericii 
Creștine Baptiste din Lupeni. In mulțimea do credincioși și cu
rioși, mă aflam și eu, dornic a lua parte la un moment unic, 
poate chiar singular in viața unui om, in viața unui oraș.

In jurul orei nouă șl zece minute s-a pătruns în curtea din 
jurul bisericii. Oamenii admirau impozanta clădire, univers de 
apropiere cu Dumnezeu. Vântul dimineții flutura cele cinci stea- 
i’uri arborate: al Angliei, al României, al Scoției un steag alb și 
cel al SUA (in ordine de la stânga la dreapta).

Curând a început să plouă. Stropii mar) de apă ne poruncetu 
să plecăm. Dar nimeni nu-1 lua in seamă! Prea mărețe erau clipele 
ce se scurgeau fără posibilitate de întoarcere.

La ora zece s-a „penetrat" intrarea în biserică. Am rămas 
mal în urmă, convins că voi avea și eu un loc, dezavuând în mine 
aglomerația. Când m-am decis să intru, era prea târziu. Locurile 
erau ocupate, intrarea imposibilă. Poate Dumnezeu nu mă vruse 
în această adunare. Nu-mi rămâneau decât două alternative: să 
rămân afară, cu mulțimea ce continua să privească sau Si‘ plec 
acasă. Am optat pentru ultima, căci de afară nu puteam să simt 
atmosfera sublimă ce exista înăuntru. îmi părea rău de momen
tele unice ce le ratam, dar situația era irevocabilă.

înainte de a pleca, am privit minunata clădire și crucea ce 
sc inălța semeață spre culmile infinitului. M-am pierdut apoi 
printre mulțimea mașinilor adunate și stropii repudiat,i ai unei 
ploi ce nu contenea.

A doua zi l-am contactat insă pe pastorul bisericii, domnul 
loan Ciocan, care a avut amabilitatea do a-mi relata cele întâm
plate în ziua anterioară.

Am aflat că la deschidere au participat personalități marcante 
din viața cultului. A fost prezent d-nul Poplăceanu Bcniamin, 
vicepreședinte al cultului și președinte al comunității creștine din 
Sibiu, ca și colaboratori in lucrare, in slujba de pastori: d-nul 
Mihai Sârbu — pastor din Hațeg, d-nul Popa Dore) — pastor la 
Biserica Baptistă din Arad. De asemenea au participat domnii: 
Ardelean Cornel, Ficuț Liviu, Vrâncilă Dănuț, Doboș Florin, 
Marc i loan — pastori. Aceștia au ținut scurte discursuri.

Din străinătate a luat parte un grup de 35 de englezi și sco
țieni, grup condus de domnul Len Gruben. Aceștia au dăruit bi
sericii frumoase cadouri, printre care două orgi. Tot dânșii au 
împodobit sala cu splendide aranjamente florale. Un grup restâns 
din Canada a donat o orgă cu dispozitivele aferente.

Toate luările de cuvânt au avut un profund mesaj cu privire 
la sfințirea lăcașului de cult, inclusiv a ^asci de copii. Pe par
cursul acestei săptămâni sc va susține ^^kxogram de evangheli
zare, zilnic de la ora 18.

— Noi nădăjduim că tot ceea ce s^*.cut cu multă jertfă, 
să fie o posibilitate ca mulți oameni sâ-șl găsească un loc de 
odihnă, un loc de liniște sufletească șl de ușurare a poverilor 
grele pe care le ;.u. Prm frecventarea serviciilor religioase din 
acest de cult, sper ca oamenii să fie mai fericiți. Iar prin
posibilitatea deschiderii Casei dc copii, dorim ca toți cei fără de 
părinți să-și găsească un cămin adevărat în care să pontă simți 
pe deplin dragostea — nc-a declarat dl loan Ciocan.

Am mulțumit d-lui pastor și am plecat. In urma mea rămânea 
o construcție măreață, ridicată cu greu de ni te oameni cu dra
goste de Dumnezeu. (Florin BECSl'K)

Riijjby
S £ LECȚIE

Timp de două zile, luni și marți, câl<- 10 rugbiști din fiecare 
echipă divizionară A, deci .și dc la Știința și dc la Minerul l.upeni, 
au fost prezenți in fața ochiului selecționerului, pentru alcătui
rea lotului național de rugby în 7, în vederea participării Româ
niei la acest campionat mondial. Este pentru prima dată în țara 
noastră, când se face o asemenea selecție, iar prezența sportivilor 
din Valea Jiului, nu poate fi decât îmbucurătoare. După testele 
de bază vom afla și participarea și selecționarea rugbyștilor noștri 
în lotul național, ca o recompensa a valorii lor individuale.

Din păcatq. aflăm că ambele echipe au plecat fiecare pe cont 
propriu și nu in aceeași companie, cum ar fi fost poate sportiv 
să se intâmple. Așadar, încă o întâlnire dintre cele două team-uri, 
dedata aceasta pe teren neutiu, la București, înaintea marelui 
derby de sâmbătă, de pe stadionul din Dealul Institutului dintre 
Știința Petroșani și Minerul Lupeni.

Minerul Lupeni-Cimsntul Fieni 3-1 (2-0)
După două înfrângeri consecu

tive, Minerul, sub conducerea teh
nică a lui Fanc Colceag și Gheor- 
ghe Li.xandru, a obținut o vic

torie concludentă, demonstrând 
că efemeritatea unui eșec este 
ceva natural și că angajamentul 
în jocurile care urmează trebuie 
să fie semnul real al întrecerii.

Gazdele au dominat în mare 
parte partida, având in Tudora- 
che mintea creatoare și in Frimu 
Sn fm ilizator de excepție, ulti
mi reușind trei goluri specta

culoase, fiind aproape incă în 
doua rânduri de a mai înscrie. 
Prestația aproape fără greșeală 

a lui Oaidă, cel mai bun jucă
tor dc pe teren, a trimis un vo- 
leu năpraznic puțin peste trans
versală, a adus echipei mai mul
ta vigoare și mai multă încredere.

Scorul a fost deschis de Frimu, 
min. 3, când a reluat cu capul

balonul în poartă, direct din 
centrarea lui Brăncțiu. Au urmat 
ocaziile luj B. Popescti, Tudora- 
che, Spinu, nefinalizate, ca șl cea 
din min. 25 când Ghițan a blo
cat precis șutul lui llistea. Cel 
de-al doilea gol a avut aceiași 
autori, adică a contrat Brăncțiu, 
a înscris Frimu, min. 40 și 2—0, 
scorul primei părți. La reluare, 
gazdelo măresc ștrocul, 1 riniu 
aflat pe stânga în plină viteză 
a șutat în colțul lung șl 3—0, 
min. 50. La numai 10 minute 
Ristca cu capul înscrie pe lângă 
Ghițan, 3—1. Arbitrul nu acordă 
11 metri, min. 66, pentru Mine
rul, iar tandemul Brăncțiu — 
Frimu ratează incă două Ocazii.

MINERUL: Ghițan — Burun- 
tia, Gașpar, Oaidă, Brăncțiu. 
I.umpcrdcan, Păuna (min. 46 
Serbii), Spinii, Frimu, Tudoraohc, 
B. Popescp (min. 71, Troncea).

Primarii Confederației și Basarabia <11)

Unirea în fața 
iernii ruse

în timp ce se de fă urau lucră- 
ril ; u.,d<.-rațlci Municipiilor 
dir. lo-i. ama s-a pr.mit un fax, 
de 1' primarul Chișinâului, 11. 
Fiicuiav Co.lin. Textul era ne
spus de frumos și reprezenta me
sajul de salut al fraților de peste 
Prut către cei din țaiâ. Dl. pri
mar Vrâbicscu de la București, 
sectorul 6 a propus pe loc ca 
orașul Cliișinau să devină mem
bru de onoare al Confederației.

Alți primari, maț patetici, au 
propus ca orașele de dincoace și 
dincolo de Prut să se înfrățească. 
Unii au relevat absurdul situa
ției: cum să se înfrățească, de 
exemplu, Brașovul cj Insul? Pat 
frații să re mai înfrățească o dată 
și din punct de vedere Juridic?
Dl. Constantin Simirad, prima

rul lașului, informează Confede
rația că in Republica Moldava 
sunt greutăți de nedescris. Au 
nevoie urgen'ă de energic pentru 
că și în Moldova vine iarna. 
Până nu demult era vorba chiar 
de Iarna rusă. Dl. Simirad pro
pune ca 4—5 orașe de la noi să 
ajute un oraș de dincolo. Toate 
greutățile lor se pun pe seama 
desprinderii de CSI. „Acum tre
buie să le dovedim că le suntem 
fr ți. Chiar o cisternă dc păcură 
sau petrol ar fi un lucru extra
ordinar pentru ei", Altfel, con
chide dl. Simirad, se vor uni, 
ca egorlc, cu CSI-ul. Dacă fiecare
ir.deț ar da eflte 80 de milioana 
-ar aduna 5 miliarde. Toți vreau 
■ i facă ceva pentru frați dar nu 

pin exact cum. Colegii baiinig.it

pe dl. .Simirad să sc întâlnească cu 
dl. Costin, la graniță, si să le 
comunice exact cum să procedeze. 
Dl. Vrâbiescu spune că, in cur- 
rân'l, se va discuta rectificarea 
bugetului și atunci fiecare pri
mar să prevadă 5 la sută din 
totalul stimei penii u Basarabia. 

5 la sută din 6 >0 de miliarde 
înseamnă o sumă importantă. I.a 
15 septembrie a.c., dl. Simirad 
intenționează să pună bazele li
nei confederații a orașelor de 
dincoace și dincolo dc Prut.

Unii primari au vrut să știe, 
în mod tranșant, dacă basara- 
benii vreau să se unească cil 
țara '.au ne vor șantaja, la in
finit, cu CSI-ul. E albă sau c 
neagră? sc aud voci din sală. Dl 
Constantin Simirad, un bun cu
noscător al situației do peste 
Prut, a menționat că rușii nu 
s-ay (l;|t in lături să folosească 
profesioniștii KGB-ului pentru 
crearea unui curent antiimionist.

Ei se duceau la sate dându-se 
boieri români care voiau să le 
ia, sărmanilor basarabeni, pă
mânturi' înapoi. Vi se pare nou 
acest scenariu? Parcă l-am auzit, 
puțin schimbat, în campania e- 
lecloralâ. Cu cât un zvon este 
inai puțin credibil cu atât prinde 
mai bine.

Când asculți un raport trebuie 
să fi atent la timpii acțiunilor 
raportate. Pentru Basarabia toa
te trebuie făcute de actim înainte. 
Adică, începând de astăzi. Mâine 
s-ar putea dovedi |nea târziu.

Mihai BSRHU

I OTBAL DIVIZIA B

MINERUL URlCANI — 
CS TÂRGOVIȘTE 2—0 (1—0)

Liderul seriei a JIT-a a făcut 
și astăzi dovada valorii sale, în
vingând o echipă bine 
punct, rare a reușit cu două e 
tape înainte să îngenuncheze 

acasă pe mereu rivala sa Mine
rul Lupeni. întreaga primă re
priză a fost dominată de elevi) 
lui Maria și Marian, care au ti
vul în min. 15, 35 și 40 trei mari 
ocazii de a-1 invinge pe bravul 
portar Egescu Scorul a fost des
cins de Dulcii, în min. 8, după 
ce Topor a făcut o incursiune în 
caicul advers, a centrat, mingea 
a ajuns la tunarul gazdelor care, 
cu un șut năprasnic de la 30 m, 
a reușit să înscrie, Până ia afâr- 
.șitul celor 45 de minute, Topor, 
Florescu. Baltaru, Dulcu, au mai 
fost în situații favorabile de a 
marca dar șansa nu le-a surâs,

După pauză, oaspeții au deșii 
mult mai hot.uâți la atac, tru 
troducândii-l in teren P® vârful 
Bâ-deș, arma secretă a echipei, 
dar linia defensivă a Minerului 
.și-a făcut datoria, anihilând în 
marginea careului de 16 m, pe
ricolul. In min. 53 lunion»! 
Gîrda a fost faultat în careu șl 
Florescu l-a executat pe Egescu. 
trimițând balonul pu’crntc și 

precis in colțul din dreaota. Jociil 
s-a încheiat cu acest /ezulta^j 
într-o notă de deplină sportivi. ’ 
tatc. A arbitrat excelent o bri
gadă din Tr. Scvorin. avândn-lj 
la centru pe Gheorghe Doine», j 
ajutat de Gheorghe Avram șî 1 
Luis Moisescu. '

MINERUL: Popescu — Nicoarâ, ' 
Ștefanache, Iriinuș, Roșea, Gâr- 1 
dă (min. 70 Pricopi), Florescu, ' 
Ursan, Baltaru (min. 75 Mat»- 
che), Dulcu. Topor.

Gustul victoriei a atras în tri
bunele stadionului un numeros 
public care în final a aplaudat 
victoria fără drept de apel ob
ținută dc Parângul, în fața altei 
promovate. Petrolul Videle. An
trenorii Cătuți și Sălălr.n au tri
mis în teren același 11 de bază, 
cu Cristea .și Ocoli.șan, cu Mun- 
toiu și Movilă, căliți in focul 
disputelor, r'-ușind să mal adune 
la zestrea de puncte încă două, 
la fel de prețioase, ca și 
cele câștigate în partidele ante
rioare.

Gazdele au reușit deschiderea 
scorului, relativ târziu, după ce 
au expediat destule șuturi la

ParângulLonea* 
Petrolul Videle 

3*0 (2*0)
poarta adversa, Înscriind prin 
Nichiniiș. min. 25, după o exce
lentă acțiune colectivă. Alaiurile 
pleaca mereu din linia a doua 
și peste 10 minute, este randil 
lui I.azăr să puncteze spectjic.u- 
los, după ce portarul oaspeților 
s-a întrebuințat serios în fazele 
precedente. Cu acest ri-zultat la

pauză, Parângul a ieșit din ert- 
bine cu același apetit de gol, dar ra
tările lui Ocolișan, Ursu, Movi
la, au împiedicat majorarea sco* 
rului. Totuși aceasta se va pro»’; 
duce, în min. 60, când extremul 
I..izâr .i percutat din nou mar») 
când al doilea său gol. Oaspeții 
s-au oprit la marginea careului, 
acțiunile lor fiind stopate aproape 
din f ișă Partida a fost disputată 
intr-un perfect spirit de sporii, 
vitale.

PARÂNGUL: Buzoianu — Mim- 
toiu. Ciocan, Codescu, Seimeanu, 
L<iyăr, Cristea, Movilă 1 (Movi-»i 
lă II), Ocolișan, NichimLș (Crețu), • 
Ursu. J

dhimia (îăivșli — A.H. 
ii aroșsni 2-1 (l-l)

Deși au pierdut acest meci, oaspeții au aia! ii 
altceva decât in partidele disputate până acum, a- 
v undo marc disponibilitate penii u l.izade.atac Ei 
au început repriza cu mult curaj, încercând mea 
din start sa preia conducerea, mizând pc fac- 
liiiil psihologic, lucru uneori capital în fotbal. 
După ce in min. 1 și 5 Miclâuș a latat incredi
bil din fața porții, au urm it ocaziile lui Crețu, 
min. 20, șut pe langa bara, și Baltaru, min. 24, 
care au precedat înscrierea golului. A centrat 
Dodenciu, a reluat din volcii Stancu și 1 0 nun.
25. Gazdele încep cursa de urmărire și reușesc 
peste trei minute să egaleze cu largul concuis 
al apărătorilor care s au văzut depășiți dc o 
minge „ploaie", ajunsă la adversar, Oprrța ne
putând interveni in lața lui lagărp și 1 1.

Dnpa pauză, partida se relansează. Ambele 
formații aleargă după victorie. Apărării încep 
să dea semne de nervozitate, greșind plasamen
tul, dar înaintașii nu sunt nici <i mai prcios. 
De la oaspeți Matula din 7 metri lufteazâ în 
careu. Crețu și Gavriluț nu sc sincronizează, in 
timp cc Chimia reușește din nop galul, îp min. 
58 prin același jucător l.igâru, lăsat complet 
ncmarcal. Deși acum in poailă a fost Introdus 
Farkaș in locul lui Oprița Ocaziile egalării ap al
in min. 80, când centratul Siinion nu acordă mi 
11 metri la Up henț in careu, dar și in inomen. 
tul în cmc aceiași Matula, min. 86, nu ajunge 
la o minge simplă de gol.

AS PAROȘEN1: Oprița (Farkaș) — Dodenciu, 
Cioară, Necrc.ilft, Hanciuc, Stancu, luth, Mi- 
clăus, Matula, Const.antlnescu (Gavriluț), Crețu,

FotbaS, divizia C
REZULTATE FEHNICE; CER Simen» ~ ' 

Minerul Gheljri 0—1; Minerul Vulcan _  Jtul '
l’ctrila -1—0; Metaloplastica Orăștie — Aurul ' 
Bi<id 2 1, Minerul Barbătcni — Constructorul 1
Hunedoara 3—0; Ilabcr Hațeg — Minerul Te- 
liuc 3—0; Ccrna Cristur — Victoria '90 Călău 
I 0; Mureșul Deva — Minerul Aninoasa 9—0) '
M'-talu! C'riscior — Minerul Cerlej 1—3. 1

1. Minerul Bai baten J 3 0 0 6— 1
61

2 Mureșul Deva :t 2 1 0 16— 1 5
3. Haber Hațeg i 2 1 o a— 2 5
4 Minerul Ghcl.ir, t 2 1 0 5— 1 5
5 Minerul Certei -, 2 0 1 7— 4 4
6. Me.aioplasti» a 3 1 2 0 4—3 4
7. Minei ui Vulcan ;t 1 1 1 6— 3 3
8. Aurul Brad 3 1 1 1 >- 5 3
9 Minerul Aninoasa 3 1 0 2 ll>—12 ■>

10. Metalul Criscior 3 0 2 1 3— 5 2
11. CFR Simcria 3 1 0 2 3—5 2
12, Jiul Fetida 3 1 0 2 4—12 2
13 Ccrna C’ristui 3 1 0 2 2—11 2
1 1. Victoria '90 Calau :t 0 1 2 3—5 1
15 Minerul Ti-liuc 3 0 1 2 1—5 >
lb Cons.ru -toiul 0 1 2 i— 6 1

F.lAr.i VIliOAiiE, 12 se ptemtiiK-. Aurul
Brad — Mrnvrul Barbătcni; Minerul CerU-j 
lvletaloplasttea Oiăștie; Jiul Petrila — Mvuilul 
Glăscior; Minerul Ghelari — Minerul Vulcan; 
Minei iu Aninoasa — CFR Simcria; Victoria 90 
<’.i)an — Mure-pil Deva, Minerul Teiiuc — €«r>w 
c a-iiu ; Constructorul — Habcr Hațeg.

baiinig.it
Cons.ru
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MICA PUBLICITA TE
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei onomastice 
părinții Dumitru și Aurelia, su
rioara Codruța doresc scumpei 
lor Monica (Maria) Neclov „La 
mulți ani!** și succes la exa
mene. (0125516)

LA MULȚI ANI! doamnei a- 
sistente medicale Mariana Dâ- 
nilă din partea familiilor Nedov 
șl Dănilă, cu ocazia zilei ono
mastice. (0125516)

CU OCAZIA aniversării zilei 
de naștere, soția, fiicele, ginerii 
și nepoții urează lui Piroșca Ni- 
colae, un sincer „La mulți ani!** 
(0125515)

PENTRU Marian Șerb, la ani
versarei zilei de naștere, toate 
florile șl un călduros „La mulți 
ani!** Sor.ia. (0125531)i

VANZARI
VÂND apartament 2 camere 

Petroșarii, ultracentral, zona pie
ței. Telefon 545801. (0125425)

VÂND Dacia 1310, cu instalație 
gaz originală, stare foarte bună. 
<1 lefon 545801. (0125488)

VÂND microbuz Merccdes Die
sel, Dacia break — preț 950 000 
negociabil și cameră video cu ca
setă mare. Petroșani, Pomilor, 5 
(vizavi URUMP). Telefon 514739. 
('>125506)

VÂND convenabil Fiat 242 
Diesel plus piese schimb. Relații: 
B. r „Barock**, I.B. De’canu, Pe
tic ani. (0125501)

VÂND video r< ’ cler I’anaso- 
nic, televizor color și combină, 
s’r. Gheorghe Doj.i, 34/2, Pe
te j'.- ni. (012559.')

VÂND urgent Dac’ 1310. Re
lații la t< lefon 50091, Pctrila, 
• tre orele 20—22. (OF. 197)

VÂND chitară electrică, orgă 
Casio CT 636 și stație Venta. Lu- 
peni, telefon 560282 sau, după 
o‘a 18, Restaurantul „Bucura**. 
(0125496)

VÂND ARO 243, stare per
fectă, preț convenabil. Lupeni, 

Tineretului, L 3/36. (0125498)

VÂND urgent garsonieră, con
fort I, 800 000 lei. Vulcan, Parc 
Octogon; bloc P, se. 2, et. 2, 
ap. 29. (0125513)

VÂND apartament 4 camere 
t ulcan (zona Dincă), bloc 69, sc. 
2, ap. 17, et. 3. Relații: intre 
orele 16—18, zilnic. (0125525)

VÂND ARO (platformă) nou, 
4 000 000, Renault (papuc) Die
sel, an 1986—1987, 65 000 km; 
Volkswagen Passat (benzina) în
matriculat. Telefon , 15812, orele 
10 — 19. (0125526)

VÂND lemn construcție casă 
(vilă), bârne, grinzi, știucâlnră, 

coarne, scândură, foaslănă, tablă 
aluminiu. Telefon 511680, intre 
orele (• i.;, 17—19. (0125528)

VÂND Renault 13 Diesel, 
break, fabricație 1981, 1 200 000, 
înmatriculată. Telefon 542686, 
545961. (0125530)

VÂND dozator FRESCO, nou, 
3 capete. Telefon 545578, după- 
amiază. (0125539)

VÂND mașină înghețată și că- 
bănuță lemn. Uricani, Valea de 
Brazi, nr. 42, telefon 142. 
(0125536)

închirieri

DAU CU chirie spațiu comer
cial amenajat (lângă mina Va
lea de Brazi). Uricani, Valea de 
Brazi, nr. 42, telefon 142. 
(0125536)

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială Pa
rângul — SERV COM. SRL, cu 
sediul în Livezeni (lângă stația 
PECO), angajează prin concurs, 
tinere pentru meseria de ospă- 
tar-barman. Relații la telefon 
545541 sau la sediul. firmei. 
(0125503)

IN ATENȚIA întreprinzători
lor! Societate comercială Cu capi
tal mixt caută cu posibilitate 
bună de câștig, colaborator, cu 
capacitate de organizare, pentru 
muncă independentă. Telefon 

099/114388. (0125522)

S.C. „BMV LUX“ SRL Petro
șani angajează contabil, șef-con- 
tabil. Salariu deosebit. Relații: 
la bar Jiul, zilnic, după ora 10. 
(0125527)

DECESE

I UMILII Vladu — cumnați — regretă profund încetarea din 
viață a dragului lor

TOTII ȘTEFAN
Odihnească in pace! (0125517)

COLECTIVUL Bazei de aprovizionare — RĂII Petroșani 
aduce un ultim omagiu bunului colaborator 

director TOTII ȘTEFAN
Condoleanțe familiei îndoliate. (0125518)

SOȚIA Sidonia, cutremurată de durere, nemângâiată veșnic, 
anunță trecerea în neființă a celui care a fost

CI1IUARIU DUMITRU

Mitică drag, vei rămâne veșnic in sufletul și amintirea mea! 
(0125521)

< l DURERE iii suflet și veșnic nemângâiați anunțăm trece
rea iii neființă a celui care a fost

C IIIUARIU DUMITRU

( aninat.i Grozescu Olimpia, familia Grozescu Tiberiu, familia 
‘ltanasiu Onoriu, familia Brinzan Adrian. (0125521)

I CHILIILE Șoma și Ronai regretă profund plecarea prematură 
diulie noi a celei care a fost

K.1NDO \ IORICA

lin suflet minunat, dăruit celor din jur. (0125531)

COLEGII de la disciplina Mecanica Rocilor sunt alături de 
<11. prof. universitar dr. ing. Ilirian Cornel, in marea durere Pri
cinuită de pierderea surorii sale.

Sincere condoleanțe! (0125521)

I N I I TIM omagiu celui ce a fost un bun prieten 

MUNTEAN MARIAN (IVI\RKO)
Odihne, ascâ se in pace! Sorin, Aurora, l’aul, Simona, \ aii și 

Tete. W1255.TI)

(OLEC il'l L clasei XII D, promoția 1988, Liceul industrial 
minier Petroșani, regretă dispariția prematură a celui ce a fost

Ml NTEAN MARIAN (MARKO)
și liansimte sincere condoleanțe familiei indoliale. (0125537)

UN PIOS omagiu prietenului și colegului

Ml NTEAN M4RIAN (MARKO)
<hn partea lui Dani Piodan și \ aii lobă. 0125537)

I 'MII | \ Gheorghe mulțumi -.ic luturoi < clor care au 
«lăluri d<- . i h,cercai. 4 grea pricinuită de pierderea celei
a fosl

fosl
care

GlIEORGni, \ ICTORIA (0125520)

COMEMORĂRI

GENU TUȚU și familia amintesc că a trecut un an de la 
decesul scumpului lor tată, 6ocru și bunic

TUTU DUMITRU
Amintirea lui Va rămâne mereu în sufletele noastre. (0125529)

CU ADANCA durere aducem la cunoștință împlinirea unui 
an de la decesul scumpului nostru soț, părinte și socru

VUIERICH ADALBERT
Nu-1 vor uita niciodată soția, fiul, fiica și ginerele.
Odihnească în pace! (0125532)

S-AU SCURS 6 săptămâni de durere de când m-a părăsit 
pentru totdeauna iubitul meu fiu

PUI EDUARD TOMA (EDI)
Vei rămâne mereu în sufletul meu. Mama. (0125512)

SORA Cornelia, cumnatul Liviu și nepoata Alina amintesc 
scurgerea a 6 săptămâni de la dureroasa despărțire de scumpul lor

PUI EDUARD TOMA (0125512)

SORA Camelia, nepoții Raimond și Cristina anunță cu aceeași 
durere ca au trecut 6 săptămâni de la dispariția dragului lor 

PUI EDUARD TOMA (0125512)

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl

Societatea Comercială 
„Bergo” SA Tg. Jiu

»

ANUNȚA

— Doriți un furnizor permanent de bere? 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 1991 va I 
fi proporțională cu cea preluată in perioada septembrie ;
— decembrie 1993, de căire liecare client.

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

Relații la telefon 1G785 — serviciul desfacere.

Societatea 'comercială 
„Tricotaje Petroșani” SA

Slr Lunea, nr, 117

anunță organizarea unei licitații în data de 21 septembrie 
1993, ora 10, la sediul societății pentru vânzarea unor 
mijloace fixe amortizate și ncamortizate din categoria 
111—IX specifice industriei textile.

Documentația tehnică, prețurile, condițiile de întoc
mire și participare la licitație se pot consulta la sediul 
societății, compartimentul mccano-encrgctic între orele 
10—12.

I’articipanții sunt obligați să achite în numerar la 
casieria societății IO la sută din valoarea de începere a 
licitației pentru fiecare bun solicitat precum și 500 lei 
taxa de participare în contul 302400201 deschis la BC 
Petroșani-

Cereiile și avansul se depun <u 3 zile înainte <le data 
și ora ținerii licitației-

Solicitanții vor putea vedea mijloacele fixe scoase la 
licitație la sediul societății-

Cotidianul de opinii și informații „ZORI MII» apare sub egida 
SOC II I AȚII COMERCf II I, „ZORI NOI" S.A.
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Petroșani, str. Nicolae Bălcescil nr 2. Materialele ncconiandalc și

Iclefoanc: 5 11662 (dircctor-rcdai tor șef); nepublicale nu s<- restituie. Res
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