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La dispariția lui 
bugen Barbu

In timpul lungilor și monotonelor dez
bateri de marți, 7 septembrie, din Parla
ment s-a stins din viață după o grea >1 
nedreaptă suferință cunoscutul scriitor 
Eugen Barbu, din 27 septembrie 1992 de. 
putat (PRM). Din 1957, de când apărea 
romanul „Groapa", imaginația debordantă 
a scriitorului a mai creat romanele „Prin
cipele" „Săptămâna nebunilor", scenarii 
de filme (seria „Haiducilor"), teatru și în
semnări de călătorie, chiar și o impresio
nistă, polemica „Istorie a literaturii ro
mâne contemporane", apoi contestatele 
volume creatoare „Incognito", traduceri.

A fost un temperament polemic dar și 
un generos, dezinteresat sprijinitor al mul
tor poeți și prozatori de astăzi, care au 
debutat în cenaclul literar „Labis“ de la 
Casa scriitorilor din București, publicați 
în revista „Luceafărul", condusă de Eugen 
Barbu (intre 1962—1968). apoi în volume 
de debut.

A maj fost Eugen Barbu personalitate 
comparabilă cu Eugen Lovinescu sau 
George Călincscu, un inspirat, excepțional 
director de reviste literare cum au fost 
„Luceafărul" și apoi „Săptămâna".

Prin dispariția prematură (abia în fe
bruarie ar fi împlinit 70 de ani) a lui 

' Eugen Barbu, cultura si ’iteratura română 
pierde un plin de har creator al unor ti
nere de valoare.
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După trei ani și maț bme de 
reformă — e drept, așa cum se 
face pe la noi, doj pași înainte, 
unul înapoi — se mai trezesc 
unii, sau unele (ministere) să în
ființeze organisme de... in pig
mentare ;• reformei. Așa csl-3 Con
siliul național pentru reforma 
învățământului. Acesta arc rolul 
de a sprijini organele n nisteru- 
lui de resort în continuarea pro
gramului de reformă. Nu că așa 
ar fi vrut Banca Mondială — 
Doamne ferește! — deși a sugerat 
ceva in acest sens ; oricum, 
INR1 urma să fie înființat. Cund? 
Asta nu contează.

O NOUA AMANARE IN PROCESUL RAil — LIGA
Ieri, 8 septembrie a.c. la ora 

9 a avut loc o nouă înfățișare in 
procesul RĂII — Liga Sindicale
lor Miniere Valea Jiului Petro
șani. D-na Elena Mcdvcș, consi
lier Juridic îa RAH Petroșani, a 
solicitat un nou tvrmen de jude
cată. Motivul invocat a fost că, 
date fiind noile schimbări în
consiliul de administrație al Re
giei, compartimentele de specia
litate nn au avut timpul necesar 
contabilizării pagubei.

Mai bine mai târziu...
Proiectul Legii învățământului 

— al nu .știu câtelea până acum, 
urmează să intre în dezbaterea 
Parlamentului Până în iu octom. 
brie „cadrele didactice, școlile, pot 
trimite observațiile lor" cu orivi- 
re la acest ultim — să sperăm — 
proiect — al.rma dl. Riviu ..nor. 
ministrul învățământului și știin
ței. Ar fj bine să se și țină cont 
de sugestiile primite. Deci, chiar 
dacă proiectul va deveni lege, 
aprobată de Parlament și ratifi
cată de președinte, punerea ei 
în aplicare ■ ; va face — logic, 
nu? — după începerea anului 
școlar; dacă nu in anul școlar

Completul de juujcatâ, compus 
din d-na președintă Gcorgela L 
linca și d-na judecătoare Gher
ghina Șerban încuviințează solici
tarea reclamantului și fixează 
un nou termen in dala de 29 
septembrie a.c.

Menționăm că Liga a fost re
prezentată, iarăși, de dl. econo
mist Constantin Popcscu ncreu- 
șind. nici până în prezent sâ-r.i 
angajeze un avocat. (M. BARBU)

CernobS 'il
In 27 august a văzut lumina 

zilei fetița R. Primul eonii a' u- 
nei familii care în prezent k cu. 
ieste în Vulcan, uar care este o- 
nginară din Pașcani. O fetiță 
frumoasă, care doarme inocentă 
intr-un pătuț de la secția de cooii 
distrofici a Spitalulu municipal 
din Petroșani Copilul, în pofida 
faptului că mama nu a făcut nici 
o greșeală pe perioada sarcinii, 
s-a născut Cp o gravă malforma
ție. Nu are mâin; din încheietură. 
Dramă cumplită. Am asistat în
tâmplător la o scenă sfâșietoare. 
Mama venise la spital să-și vadă 
copilul. Lacrimi grele. lacrimi 

La Brașov, primarul municipiului Iași

Era sa fie acuzat <ie liofic
fl Dacă este un lucru nepotrivit de spus, cineva il va 

spune
La încheierea lucrări toi celei de-a doua zile, dl. Constantin 

Simirad își ia fulgarinul de pe cuier și se îndreaptă spre ieșire. 
In același timp, sare din scaun un domn care îi cere, imperativ, 
impermeabilul. Primarul lașiului lasă omul să studieze atent 
obiectul aflat în litigiu. Reclamantul își drî seama că greșise își 
cere scuze și se îndreaptă, spășit, spre locul pe Care îl părăsise in 
mare viteză.

— Domnule, zice dl. primar, mulți m-au acuzat de corupție. 
Dar nimeni nu m-a făcut hoț.

Dl. Constantin Simirad salută asistența ceremonios și ieși, din 
sală, ca un actor din scenă. Asistența nu l-a aplaudat, dar a zâm
bii complice. (Mihai BARBU)

viitor, in.r-o situație asemănătoa
re se aha Legea evaluam și a- 
creuuari. unităților de învăță
mânt superior particulare, care 
a trecut de curând prin Senat.. 
La procedura de urgența va tre
ce — daca-i musai, cu plăcere — 
•și prin Camera Deputamor. Se 
spera ca mat ar catC.a din preve
derile acestei legi sa intre ln a- 
plicare anul acesta. in special, 
obligativitatea absolvenților uni
tă,ilor particulare de a-și susține 
examenul de Stat in unități ale 
învățământului superior de stal.

Mai există o problema: aceea 
a șomerilor minori. Un fenomen 
inedit, după u9 încoace și destul 
de grav. Este vorba despre cjpm 
care nu reunesc Ja examenul -le 
admitere in ciasa a noua. Deși 
există școli complementare nu se 
prevede obligativ.la.ej urmăm 
lor de către aceștia. Astfel se în
groașă rândurile copiilor străzii. 
Fenomenul este in regres, se a- 
finnă, întrucât numărul elevilor 
înscriși anul acesta )n clasa a 
noua este cu mult mai mare față 
d • anul trecut. Analfabetismul 
este o realitate. Tristă.

I*. NICULI.SCU

si vieți 11313 Sil3
fierbinți ii ardeau obrazul. în
treba deznădăjduită cum să a- 
jute copilul. Medicul doamna 
dr. Mașek, personalul sanitar al 
secției încercau să o încurajeze. 
S-au emis chiar ipoteze pentru 
ajutorarea copilului. Micuța R. 
dormea. In brațele mamei. O 
mamă cu obrajii arși de lacrimi, 
care abia mai putea șopti; fetița 
mea. fetița mea... Omenia fami
liei este mare. Atât tatăl — un 
om respectat in colectivul unde 
muncește — cât și mama sunt 
hotărâți ‘ă lupte pentru copilul 
lor. Sunt gata de orice sacrificiu.

Pentru unu inund, 
pentru ii.ții ciuiu

Doamna Pali Estera din Petro
șani, sanda Vișinilor nr. 2, ne-a 
vizitai ia redacție supărată din 
cale-alară pe cei de la RAGCL 
și Prirr.ane. Beneficiara a unui 
contract de închiriere pe acest 
apartament, doam.ia Pali a fost 
anunțată să-și cumpere locuința, 
ori, daca nu. să o evacueze că 
s-a ivit un cumpărător.

Mamă a II cop i, diniie care a 
sunt minori și pe care-i crește 
singură, doamna Pali nu inței ■, 
logica celor care vor să o dea a 
fara in strada. Cunoaștem și no, 
cântecul; „Bine e ca birocrat, ești 
așa de ascultat/lnțelept .și înțepat, 
ai oricând un sf.it de dat !“ dar 
nici chiar a.a I (Văii LOCOTA)

O Veste oună

l'eirosaiii-di a
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Dai est. evidenta cauza: asistăm 
la una din gravele urmări ale 
exploziei de la Cernobâl. Și ani 
in șir oamem nevino- ați vor 
trage de pe urma >ravului acci
dent nuclear. Mai ales populația 
din Moldo', a pare a fi cea mai 
afectată. Dacă o avarie precum 
cea de acum 7 ani de la Cernobâl 
face atâta rău, dar o conflagrație?

Micuța R „trage" păcatele celor 
inconștienți. Și va suferi toată 
viața. Mii de oameni asemenea ei. 
In Ucraina, in Moldova, România, 
Bielorusia, Bulgaria tarile balti
ce și pretutindeni unde stihia 
radioactivă a lovit neciutător.

Horatiti Al EXANDRFSCU

In aer, un utilar costă 
Ziitlil .ie e<

Penuu a zbura la tuineul dc 
calificare pentru Campionatul 
Mondial Feminin de Șah, iedera- 
ția de specialitate trebuia să cum. 
pere două bilete pe ruta Bucu
rești — Djakarta, ci-nei Crislina 
Bădulescu-roi.șiJr si antrenorului 
sau, Ovidiu Foișor.

Biletele costau trei milioane de 
lei. Dar daca lederația făcea rost 
de dolari. Tarom-ui ar ti lăsat 
din preț. Cu 1500 de dolarj s-ar 
fi bătut palma. Federația s-a 
dat peste cap și a lacut rost de 
dolarii necesari. In acest tel, șa
hiștii au tăcut importante econo
mii la prețul de cost. Dacă ar fi 
știut ce se întâmplă în iur, ro
mânii ar fi făcut econom.1 și mal 
mari. Bulgarii percepeau pentru 
zborul Sofia — Djakarta doar o 
mie de dolari. Fostele CSl-iste au 
ținut, cons.ant, leoa.ura cu Sof.a 
ș: au zburat cu p.ct redus. Soții 
Fo.șor s-au încrezut și in orarul 
avionuiuj romanesc scăpând, cu 
aceijs.a ocazie, toa’e celelalte le
gături spre Djakarta Astlel, d-na 
Crislina l'oi.jor, iosta noastra 
concitadina, a ajuns exact, in 
turul doi. (Mihai BARBU)

Duminică, ora 17, la 
ib..La<.raniui „Cina-* din 

Lupuin, mmia concursului 
„Cea mai iiumoa.sa cimoare“

raims iu
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Dtipâ datele uithnimia recensământ

in iruiro^uni nu var ri inscripții bilingve
La r< .cn.sciii.amul din tuna ianuarie 1992 in 

Petroșani au J.r,t înregistrate 93 930 persoane. 
Majoritulea covârșitoare o constituie romanii, 
care numără -16 IUI suflete. Urmeaza, apoi, un
gurii cu 5640. La N< p un, in ace r.ti vara, un 
consiliu al minorităților a discutat cu dl. Hre- 
benciuc despre inscripțiile uum.ve. Acestea ir 

urmat să fie montate in localități un e mino
ritarii reprezintă mai mult de 10 la sulă din 
totalul populației. Credința noastră este că un 
subiect de asemenea delicatețe, în stare a tulbu
ra destule susceptibilități și orgolii, nu poate 
fi abordat decât prin lege votată de Parlamentul 
României. Cu toate acestea noi voim a preîntâm

pin, i Uiseuțli liem.ii i p ,i. .,,,1 i, ure,ui
iio>tiu. Am luat caicui.itoi ul șl am socotit ca, 
m acest moment, ungurii i . prezintă 9,ăt)29 132 la 
sută din loialul pupumției Pe.i oșamliiui. | unind 
seama că aritmetica este aceeași ■ pentru toți, 
înciilerent daca le aiR sau nu iii Europa, con
cluzia -se impune de ,a sine. In Pelioranj nu 
poale fi vorba, in ura uctuala, de insei ipționări 
bilingve in maghiară, romancs, germana, ucrai. 
neana, sârbă, turca, tătară, slovacă idiș, rusa, 
bulgară, cehă, croată, elenă, poloneza, armeana, 
macedoneană, aiomână, ruteniul, franceză, ita
liană .și chineză. Ci doar in românește. (Mihai 
BARBU)

Flota „sic.... ... a itOiiiuinei
cuprmaea, ia 1 m.i, 1.193, im nu. 
mai oe 92 de nave. 16 dintre e.e 
nn*., icUz-d ji.i, pavilion maltez, 
7 tusjoreu. a steagul I M.dei, 4 al 
iiu.iam.is-uiui, 4 11 Cipruiui nu
uite / viratul or -ane.u lumii u- 
vaiiil la .uiaig steagul Linei,ci. 
Cum o nenorocire ml vin - n..i- 
ouata singura, nateiC șl au »c urn
im nu num u pavilionul ci și nu- 
meie. Nava Binișor se nume le, 
aslazi, 'lomis i anii, Borce.i a de
venit 'lumii ilope, Baileșli-ui se 
cheițmu i.lount Ymilos, Borșa e 
Spiga, Bunuși-ul e Ganza, Bis- 
tret-ul a devenit Kavo Kaliakra, 
Brăneșli-ul a ajuns Kavo Midia. 
Chiar și celebra Barcă a scuim- 
bat datele oe stare civila; se chea
mă Pearl Salonic și înfruntă ape
le lumii sub pavilion giec.

.pic muiea noasta surpriză 
Bumoeșt. ul se cheamu tot Bu.n- 
bc?ti, Livezcm ut e tot Livezcrn. 
Urican.-ut, giic-i.i. v u.can-ul, 
\ tu un nir P< tiG,.m.-ul, Petroșani. 
Vti ui care a nnp unim it numele 
niumcipiiil’ii nostru este un vra
cii ier de 12 oOi) tone tl lost cons
truit m 1 >8 și ce? i ce este foar
te iinpoitant n ivigtieazâ. Pe- 
iroșan. ul „e illă vili contract de 
rna.t.igem -,it și aduc ■ aca»â 5O'7o 
din profit pe următorii doi ani. 
Ca sa fim cinstiți p. â la capăt 
vă comunicăm că Urieani-ul e 
mai mare și mai tânăr. El are 
12 900 tone și e construit in 1971. 
Exact în aceeași situație sp află 
și Vulcanul. Ele sunt reparate do 
parteneri, fără ipotecă.

Mihai IIARDU

iiumoa.sa
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Un „italiano vero“ Fără recompensă

Grazie, dottore Pellini!
La finele anului trecut, in urma unei boli cru

de, dl. Gheorghe Bardulete a rămas fără ambele 
picioare. In aceste condiții, domnia sa a primit la 
începutul anului '93 un cărucior de la Asociația 
Handicapați lor „Libertatea" din Petroșani pentru 
a se p'Aca deplasa. Din nefericire, după câteva 
luni de utilizare, roțile acestuia au „explodat". 
De atunej a început „perioada ciiticâ". Dl. Bar
dulete a solicitat asociației din Petroșani un 
alt cărucior sau, cel puțin, roți de schimb pentru 
cel vechi. Dar, după cum se știe, statul român 
este atât de „receptiv" încât asociația respectivă 
nebcncficiind de nici un ajutor nu-și poate 
Bjuta membrii. Și astfel, dl. Bărdulcte a rămas 
imobilizat, fără posibilitatea de a se deplasa 
măcar pe roți.

Din fericire insă, in lume mai există prieteni. 
Și cum „prietenul prietenului meu este și pricte. 
rrul meu" — cutn bine spune proverbul — pro
blema domnului Bărdulcte s-a rezolvat într-un

mod cu totul și cu totul neașteptat. Dl. P llini, 
venit din Italia pentru un contract cu fabrica 
de confecții din Vulcan, a aflat de la un prieten 
despre necazul omului. Rugat pentru un ajutor, 
domnia sa a plecat imediat in Italia de unde a 
revenit înlr-adevăr cu ce promisese. .Surpriza 
cca marc a fost când dl. Pellini a venit cu căru
ciorul până la ușa celui ce avea nevoie de cl. 
Când a fost vorba de bani, omul a refuzat po
liticos.

Vă întrebați probabil de ce am adus in atenția 
dvs. această tristă istoric. Este foarte simplu. 
Gestul omului, un „italiano vero", care necunos- 
când câtuși de puțin familia Bardulete a rezolvat 
în doar o lună ceea ce n-a reușit statul român 
în aproape un an de zile. Ce mai rămâne de 
adăugat la toate acestea ? Credem că doar atât : 
„Grazie, dottore Pellini

Tibcriu VINȚAN

aducătoruhii

„S-a pierdut 
un copil”

Arc numai nouă anișori, e fru
mușel foc și-l puteți găsi în fie
care sâmbătă noaptea într-o dis
cotecă din Lupeni. Are mamă, are 
tată, dar, totuși, nu are pe ni
meni. încă nu bea și nici nu fu
mează, dar nu credem că mai e 
mult timp până atunci. Auzisem 
că, dintre toate materiile prime 
dc pe pământ, cea mai deficitară 
este materia cenușie, dar nu ne-a 
venit să credem până astăzi.

Val! I.OCOTA

Di. Emil Părâu primul sponsor 
ai golgeterilor Văii Jiului

ln prima etapă de campion.it, 
în divizia B, la Lupeni, un sim
plu gest făcut de un spectator în
drăgostit de fotbal și supor
ter fidel Suporter al e- 
cliipei Minerul, care a înmânat 
atunci jucătorului Tudorache, au
torul primului gol din partida 
Minerul — Unirea Alexandria su
ma de 30 000 Ici, a avut o in
fluență fastă asupra subsemnatu
lui, determinându-1 să inițieze 
și să conducă, nu fără succes 
și interes pentru jucători, rubrica 
devenită apoi permanentă in pa
gina sportivă si intitulată sugestiv 
GOLGETERII.

Aveam să-aflu duminică si să 
văd pe viu a doua acțiune a 
sponsorului, in persoana d-lui

Emil Pârâu, patronul firmei CO- 
MEXMIR Lupeni, finalizată după 
meci cu inca două premii: 30 000 
lei pentru autorul celor trej go- 
luni. vârful de atac Frimu și 
20 000 lei pentru jucătorul consi
derat cel mai bun de pe teren, 
fundașul Oaidă.

Imediat, după meci, coniac. 
lându-J, dl. Emil Pârâu, a fost 
încântat dc propunere și a accep
tat să devină sponsorul acestei 
acțiuni — declarând că stimulea
ză într-un cadru sărbătoresc gol- 
getcrul Văii Jiului, premiind ju
cătorul (jucătoare»), care la sfâr
șitul tuiului se va clasa pe pri
mul loc in acest clasament, cu 
suma de 200 000 Ici.

FOTBAL, DIVIZIA C

Minerul Bărbâteni - Construclorul Hunedoara
30 (1-0)

Victoria categorică obținută 
ti-- gazde in fața echipei din Hu
nedoara, întărită cu câțiva jucă
tori de la divizion. r i A Corvinul, 
vine să confirme nu numai buna 
lor formă sportivă Cj si valoarea 
globală a echipei care a crescut, 
peste așteptări in campionatul 
recent început.

Eroul partid, i a fust portarul 
oaspeților, Tiliban, care a mai 
scos cel puțin 6 goluri, gata făcu
te primind aplauze la scenă des
chisă. Miiv-rul a înscris primul

gol in min. 25 prin Ambruș, din 
lovitmâ de Ia 11 m și a mai 
punctat de două ori prin Bâlănea- 
nti (min. 75) și Găman (m:n. 83). 
Tocul a fost de un total angaja
ment și aibitrat bine de o briga
dă din Deva: Ilanzi, Stanca și 
Bogd m.

MINERUL: B.ubu, Puienarll, 
Kremăr, Baraditt, Dosan, Ciula. 
Berbeci-, Găman, Bana Gigei, Am- 
brus, Bulăne.iiiu. Au mai jucat, 
Bejcnaru și Dilua.

Minerul Vulcan—Jiul Peirîla 1-0 (0-0)
întâlnirea rlintie ceh' două echipe ,i atras în tribunele sta. 

filonului din Vulcan un numeros public, care in final .1 aplaudat 
victoria echip' i favorite, ce în repriza a do ta a reușit imediat 
<>.prind rea Primele 15 de minute au fost de-tul de echilibrate, 
cu ratări ale iui Bărbii, Banc, Marin, dar și cu una a oaspeților, 
care puteau pleca la cabine cu un 0—1.

După pauză, dispecerul Voicti iși va intra in rol. El a înscris 
friinul gol cu mi șut dc 18 după care tot el a transformat 
pcnalty-ul acordat In un l.iiilt asupra lilj Petra. A venit și Postel
nic i in atac, marcând golul trei, iar golul patru, cel mai spectacu
los, a fost opera lui Bărbii. A arbitrat slab o brigadă din Deva, 
avându-1 la centru pe V. Kellcmen.

MINERUL: Câmpean'i Vasilii ă, 1' igc, Bir ii, Postr.-lnieu, Am. 
bru.., Voii 11, Farkaș, Bărbii, Marin, Banc.

Mureșul UtNa - Minerul Aninoasa 9-0(3-9)
Oaspeții au abordat jocul foarte deschis, atacând și la scorul 

dc 6—0, neînchjzând in n cl un moment lacătul apărării, mizând 
pe reușita unui .spcrta-.-ol și a înscrierii golului. Terenul greu l-a 
făcut cat'va feste portarului Câr.stea, i.rr cele 3—.] ocazii dc gol 
nu au fost fructificate de Înaintași. Mureșul, o echipă do titlu 
sigur, a prins o zi de excepție, dominând partea a doua a meciului, 
cu mare autoritate. Golurile primei reprize sau înscris in miri. 3, 
6 și 36, autori D.mciu, N agn, Popa, iar în partea a doua au punctat 
Rodos 5 și Stroie 1, stabilind rezultatul final.

Proporțiile scorului sunt usturătoare, atât față dc cele întâm
plate în teren, cât și pentru 1 l-le antrenat dc Marin Petra, care 
thtuși, nu a lăsat nici un moment sâ se înte-vadă o .'r:enwncn 
Înfrângere.

Evoluția foarte slabă a liniei dc apărare in frunlc cu Rogojină 
și portarul Cristca, explică în mare măsură înscrierea color 9 
goluri, toate cu capul.

MINERUL: Cfirstea, lt.it.esc,- Piuă, Rogojină, P.der (Ochio), 
Ungi ir (Colea), Velclov, Vlșan, Bărbii, Modrcanu, Chină.

Căsătoria, azi
Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de un articol apărut acum 

câteva luni și intitulat „Căsătoria, azi". Noi nțj l-am uitat pentru 
că tare-tare aspru am fost certați pentru publicarea iui. In acest 
articol nevinovat, noi binevoiam să criticăm amplasarea unui bă- 
rulcț tocmai in Casa căsătoriilor din orășelul Vulcan.

Iată că vremea a trecut, mințile consilierilor s-au eopl, limbile 
li s-au dezlegat și bărulețul a fost desființat, Vorba lui Marin 
Soiescu: „Dacii mă gândesc la pâdure/.Se face mangal până dimi
neața". (Vali I.OCOTA)

-----................................

FOTBAL FEMININ

Clepsidra Cluj — Universitatea 
Petroșani 2-1 (1-0)

Joc slab al celor două formații, in care oaspetele nu au mai 
avut acea vigoare cu care ne obișnuiseră până acum, înclinând in 
final steagul .și părăsind terenul învinse. După mai multe atacuri 
la ambele porți, gazdele au deschis scorul în minutul 
30 a fost 1—0 pentru Clepsidra cu largul concurs al apărării, care 
n-a intervenit la o minge ușoară trimisă în careu. Totuși Univer
sitatea nu renunță la luptă și numai peste cinci minute, la un 
atac mai viguros, Titianu ajunge in careu și punctează : 1—1.
Repriza se încheie cu acest avantaj.

La reluare, in min. 46, cluj ncele preiau conducerea pe fondul 
acel'-i nesiguranțe in apărare, 2—1, rezultat ce nu mai poate fi 
schimbat c^ tot efortul celor din atac, Lupii, Titianu, Niță. Partida 
s-a bucurat de un bun arbitraj.

UNIVERSITATEA: Popa, Bcleț. Kiss Ramona, Cinlavu, Ki s 
Marin, Toc ir, Sârb, Dascălii, Niță, Lupii, Titianu.

TIR CU ARCUL

Gigi Pușcă, în Turcia
Multiplul campion național și internațional al României la 

tir cu arcul, Gigi Pușcă, component al echipei Minerul Aninoasa, 
mlrcnor Vasile l’.imas, se alia in aceste zile în Turcia, cu ocazia 
li.spulării Campionatului Mondial de Tir cu Arcul. Este singurul 
reprezentant al țârii noastre, la această mare competiție de an
vergură și prii ml sportiv din Valea Jiului care participă m ultimul 
limp la un campionat mondial.

Meritul nu poate fț decât colectiv, adică al directorului EM 
Aninoasa, dl. îng. I.ăban, al primarului orașului, dl. Jlie Botgros, 
președintele secției de tir cu arcul, al sindicatului și nu în ultimul 
rând, al maestrului sportului, antrenorul Vasile Tamaș.

Succes, Gigi 1 Te așteptam cil mândrie I
OVO^*'*'** • *«*»<»•</•*••• • w w V

H Q R O
1 FCIOARA — COCOSUL
Observațiile pertinente pe care 

le faceți sunt contabilizate cu me
ticulozitate. Vă puteți aștepta la 
o replică.

BALANȚA - CÂINELE
Astăzi, aveți mare nevoie de 

botniță .și ochelari dc cal, întrucât 
elanul dv. nestăvilit vă poate 
pierde.

SCORPION — MISTREȚ
O acțiune îndelung planificata 

eșuează, datorită unu surprize 
de ultim moment,
SA. ia. «.< - ȘOBOLAN

Un grup clitisl să curtează, cu 
Intenția „înfierii". Decizia pe care 
o veți lua vă va surprinde chiar 
și pe dv...

CAPRICORN - BOU
Naivitatea dv. în plan senti

mental nu se dezminte nici as
tăzi, când ratați o „afacere" deja 
făcuta.

x A«S MOR — TIGRU
Sunteți, din nou, In mijlocul 

jucăriilor, locul e dur, dar va 
poate salva simțul umorului.

SCOP
PEȘTI - IEPURE

Precauția și discreția sunt con
dițiile necesare și suficiente ale 
semnai ii noului „contract".

BERBEC — DRAGON
Condițiile impun abandonarea, 

pentru puțin, a hainei obișnuite 
de mândrie răzbunătoare.

I AUR - ȘARPE
Suspiciunile va otrăvesc mintea 

și vă îndeamnă la decizii pripite, 
fără bază reală.

GEMENI — CAL
Degetul dv. este bagheta magi

ca cu care puteți schimba cursul 
evenimentelor.

RAC — OAIE
Pășiți cu încredere pe poteca 

ce v-a fost arătată I Nu c o fundă
tură

LEU — MAIMUȚA
Priviți toate lucrurile dintr-un 

unghi pica „personal". Asta Vă 
poate costa.

PROGRAM
SATELIT

rt')T>

7,00 Știrile dimineții
11,00 Magazin matinal

10,00 Șeful
11,00 Bogat șl frumos
11.30 227
12,00 Prețul e bierbinte
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springfield Story
14.20 California Glan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Crima e pasiunea ei
17,00 Hans Melser Show
18,00 Gine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Elf 99
19.45 Știri
20.15 Ex’ploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri reia
21.15 Acțiuni de salvare.
22.15 Umbra Laurel.

0,20 Ora șobolanilor.
I, 50 Reluări.

PRO 7

6,15 Seriale, da și filme
10.50 Perfectul gentleman.
12.35 Reluări.
13.35 Vegas.
14.10 Sărutul .și spada.
16,00 Partenerele.
16.55 Mr. Belvedere.
17.35 Visez la Jeannie.
17.55 Trick 7.
19.25 Cei trei.
19.55 O casă zgomotoasă.
20.25 Ro.seannc.
21,00 Știri.
21.15 Do; călăreți.
23.35 Durii din Ilouston.
0,35 Regele orașului.
2,25 Jakc și grăsanul.
3.20 Dincolo de rău.

EUROSPORT

9.30 A< robie.
10,00 Golf-magazin.
11,00 Volei pe plajă.
12,00 Schi nautic.
13,00 Fotbal.
15,00 Biliard.
17,00 Cățărare liberă.
18,00 Echitațic.
19,00 Ciclism montan
20.30 Știri sportive 1.
21,00 Atletism.
23,00 Fotbal.

0,00 Box thailandez.
2,00 Știri sportive.

t 
......................... ............................ .. 

programul’
TV.
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7,00 TVM Telemalina)
10,00 TVR Iași
II, 00 TVR CLuj-Napoca
12,0) Film serial. Maguy.
12.35 Desene animate.
13,00 Ecran de vacanță
14,00 Actualități
14.15 Ora de muzică
15,00 zMbtim de vacanță
15.45 Cursuri de limbi străine
16,00 Actualități
16,05 Repere moldave
lf,35 Repere transilvane
17,05 Magazin cinematografic
18,05 Telc-discul muzicii.popula:
18.30 Reflecții rutiere
18.45 Avanpremieră TV
18.50 Baschet masculin» Univer

sitatea Cluj — RTFMinsk
19.30 Desene animate
20,00 Actualități
20.35 Rosturi, rostiri
20,40 Sport
20.45 Film serial. DaNan
21.45 Memorialul durerii
23.15 Actualități

23,30 Itinerare spirituala

campion.it
p%25c3%25a2dure/.Se
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Dacă e joi

RĂSUNĂ VALEA
J I

Deși, in toate ocaziile, se da cel mai tare din pan arc

la banchet, Mirnn Cosma
Pagină realizată dc 

o „gașcă dc neisprăviți

Mihai BARBU, 
Ștefan CIMPOI, 
Văii LOCOTA, 

Gheorghc OLTF \MJ, 
Sorin OPREA, 

Paul NICLLESCU, 
și cu permisiunea dv. : 
geal. Costică VOICU

mută-ți cuibul". Și (ratele lui, 
sora sa erau sclipitori de 
ligenți".

Un alt fapt pe care d-na 
îl relatează cu plăcere s-a 
cut când Mironel — a.șa-i ; 
și așa-i zice încă dumneaei — era 
student la Institut. „Am apelat la 
el să mă ajute să formez o echi
pă de dansuri în liceu. Aveam 
totul — scenariul și muzica — 
scris de Cică Popa. Dumnezeu 
să-l ierte ! Mironel era prin anul 
doi. La dansuri îl aveam și pe 
fratele său Păsărică. Deci, am a-

■ In plus, a fost sufletul petrecerii. Și cel mai bun 
dansator

Despre Mlron Cosma, elevul, 
doamna profesoară Dorina Bubur
— care l-a diriguit pe Lider când 
acesta era în clasa a Xll-a la 
Liceul din Petrila — are doar a- 
mintiri plăcute. „Era un elev 
bun, sârguincios, peste medie, po
vestește d-na profesoară. După ce 
l-a murit tatăl, el a rămas, prac
tic, ocrotitorul familiei. Mai ales 
după ce a ieșit subinginer. Mi-a 
plăcut §1 de el, și de celălalt fra
te al lui, Păsărică, căruia îi zi
ceam așa deoarece, mai tot tim
pul, fluiera melodia „Păsărică,

ți 
inte-

Bubur 
i petre- 
spunea

j i r s L I
l

a lut elevul de altădată
pelat la Mironel și el m-a ajutat. 
Era conștiincios șt sever. Țin 
minte c-am scos niște dansuri cu 
„Măsuratul oilor" de am ieșit eu 
premiul special al juriului. In 
anul următor am fost propuși 
pentru „Serbările mării".

Ultima oară când doamna 
fesoară a stat față-n față cu 
ronel a fost la finele lunii 
Cu ocazia împlinirii a 20 de 
de la terminarea liceului.
adus un buchet splendid de flori. 
A fost, cum să zic, Cosma pe 
care l-am cunoscut ca elev. Fără 
ifose. Foarte modest, 
cabana Jieț, a povestit 
pa unde a umblat. El 
fletul petrecerii. N-am

pro- 
Mi- 

mai.
ani 

.Mi-a

Acolo, 
cum a 
a fost 
văzut

la 
fost 
sil

nici

un bodyguard pe lângă el. Dansă 
splendid. N-a făcut nicj un moft 
Cred că nici nu putea să facă at- 
ta cu foștii Iu-, colegi. 6ă îl lu ar] 
ăia peste picioi 6lasa lor a fosl 
tare afurisită. Intraj râzând șl 
ieșea! plângând. E-am Întrebai, 
așa : Mironel, ce se întâmplă ml 
chestiile astea minerești ? Astă 
pentru că nu pot să ml-l înehipiif 
pe Cosma clin București cu <!••»- 
ma care a fost. Mi-a răspuns: „Să _ 
aveți încredere în mine, că nt» * 
ciodată n-o să vă fac de rușine*. 
Altceva ce să adaug ? La ban
chet el a fost elevul Cosma. Ce? * 
pe care-l știam eu“.

Vn redactor in Fiii

Cutia cu tablete

GESTUL SCÂRBAVMCULl I MADULAR
Grațioasa Venera Alupulesei s-a întors șchiopătând 

de la Costinești datorită unei jene. Nu financiare, ci de 
altă natură, biotică Pentru câ nu era sigură și nu vroia 
să dea banii pe antibiotice, ea și-a făcut rost de un prie
ten pe care să-l încerce- Așa 
încât la soare te puteai uita.

După trei zile Virginei 
început să slăbească ca un 
ținându-se de garduri, dar
Venera, dar nu o mai găsește. Pe această cale baiatul își 
invită fosta prietenă sâmbăta, ora 23, în parcul de lângă 
II.P. El se jură să i recite din modicii clasici și să mănânce 
împreună cu fala o cutie cu capsule de ampicilina, în loc 
de semințe de floarea-soar lui.

SCÂRBAV NICUL MADULAR

Am să te ți nud și-am să te bat, cu scândura de la patT’n
Zilele trecute mă .iflam la 

Vulcan, pe la cinci -limineaț i, în 
zona Dailas. La un moment dat, 
am auzit in apropiere un zgo
mot suspect, ritmic, ca și cum ci
neva și-ar fi bătut covorul. Ni- 
m.c deosebit, numai că, npropiin- 
tlu-mă să-l văd Ia ochi pe harni
cul matinal, nu mică ml-a fost 
surpriza sa zăresc o femeie mică 
și slabă cum icnea lovind cu fu
rie, (ieste fund și peste... toate, ou 
o scândură lungă cât ea, o altă 
femeie maț maro. Victima, deși 
era ca sculptată, nu părea să fie 

de sănătos și de frumos era,

(ttșa se numea băiatul), a 
ogar. Astăzi el merge numai 
nu se lasă: o caulâ tot pe

de piatra și, totuși, nu scotea ni.-i 
un sunet. „O fi mută", rri-am zis 
și am sărit să-i iau apărarea, dar 
scândura s-a uitors spre mine: 
„Aaa, și tu deci...", așa că am 
lăsat-o încurcată.

După ce 
încălzind-o 
rugat-o pe 
plice cum 
scândură. A acceptat cu plâccue...

Ea fusese internata o perioadă 
de tin.p în spital. Când s-a în
tors, nu știm dacă din prea multă 
dragoste, s-a ales cu... sifilis. De

„a mică" s-a răcorit, 
bine pe „a mare", am 
„donatoare” să-nij ex- 
slătea „treaba". Fără

i

l 
I 
ț 
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l 
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DRACUL A
Șl VI Ș I N A TA

fost reclama ultimului film produs de Francisc 
intitulat „Dracula" — incât m-am decis să-l văd

I’rea mare a
Ford Coppola —
Duminica trecută, de la patru, la cinematograful din Vulcan. A 
cum să vă destăinui ce mi-a plăcut mai mult. Trec peste faptul că, 
atunci când personajele vorbeau românește, nu pricepeai mai ni. 
mic, încât trebuia să te mulțumești cu titrarea în engleză. Cam 
trase de păr erau și pornirile spre dancing sexual ale roșcatei 
Lucy. Așa că la țanc a picat remarca unul tip din sală. Când, pe 
ecran, s-a revărsat 0 baltă de sânge — cam dilua», e adevărat — 
respectivul a exclamat cuprins de extaz: „Ia uite, mă, ăsta bea și 
vișinată !“. (Pentru voi, Draculea doi)

L».

■

la bărbatul legitim. Cum nu în
țelegea să se despartă de el pen
tru asemenea fleac, a făcut săpă
turile de r'goare și a aflat că Ma- 
nuela de la patru, singură de 
felul ei și liberă-n porniri, a fost 
gazdă primitoare, câteva zile pen
tru vecinii din scară, mai puțin 
dotați cu neveste iubitoare. Pier
derea nu era prea mare, in plan 
material, dar se impunea o lichi
dare de conturi și... asta a foșt. 
Tăcerea Manuelei era încă o pro
bă câ simțea, pe undeva, o mus
că pe ceva. (OCHIUL RĂU)

)
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MONIC-A ANGIIEL. DIXIT: 
„IM TIIE BEST.

I UCK TIIE REST !“ 
Dezlegarea în numărul viitor

Cerbul cu cioc <lc aur
Lui Paul Everac. acest cerb ele 

au: al Televiziunii române, i i 
ci eseul ciocul lc atâta ciripit ii 
fața „vedetelor" festivalului bra
șovean. .Soarele strălucea, vântul 
bă'.e.i, ini ciocul se inc lidea și 
deschidea nemilos.

Ixccția de istorie in aer liber

Appel

ne-A, 
rufa 

apar*! 
don>‘

1

Scrisoarea a lll-a bis
Un privatizat pe nume 

Cristian, unul dintre aceia 
domnesc peste vreo firmă, 
adus la redacție un coș cu 
murdare. Ne-a spus că ele 
țin primarului din Vulcan, 
nul Ovidiu Avramescu.

„Oare domnul Petru Drăghiel, 
in afară do realizări, ntf . poa<d 
te informa și despre: I) Suni
de nici un spațiu care este a«- 
tualmente in posesia domnului 
primar, a rudelor sale sau a co
laboratorilor săi, nu a făcut •* 
biectul vreunei licitații ? 2) D'di 
ce cresc animalele de la Abatorul 
Vulcan (cumpărat de domnul A- 
vramescu fără licitație) și, dacă 
se hrănesc cu resturi de la cantl 
na minei Vulcan, plătește cineva 
măcar un leu pentru o tonă de 
lături? 3) Cum se repartizează 
ipartamentele in acest oraș 7".

Războiul fiind declarat, aștep
tăm la redacție, rufele domnului 
Appel.

BAI \ZID FULGERUL
11

a fost binevenită pentru imperia
liști, suntem siguri. Mare boncă- 
luitor în limbi străine, cerbul Cil 
cioc de aur a uimit asistența cil 
accentul său pur englezesc, adică 
d? cal. Invidioșii susțin că dom-» 
nul Evcrao s-a medi at cum un 
alt poliglot: domnul Ion Illcscu.

Maidanezii periclitează
Sâmbătă, 4 septembrie, în jurul orei 12, la 

intersecția străzilor Nicolae Bâlccscu Cu Repu
blicii. pe trecerea ele pietoni ce conduce spre 
Intrarea in mult solicitatul magii; in alimentar 
Comnm, cinci ma-dan: zi „diiijau" circulația. Mai 
corect spus, o ir.curt au cu succes. Din grupul ce
lor cmci, care Încercau să substituie absența a- 
gențbor de circulație, patru erau, câini vaga
bonzi, jar unul avea șapcă. Dc,i, după haine, nu 
părea a fi dinire copiii stiâzii, șeful grupului, 
un băiat in jur de 12—13 ani, dovedea prin 
manifestări, apropiate celor patru tovarăși de 
acțiune, absența unui stăpân și a unei educații. 
De fapt, ce făceau ei acolo, în locul acela?

Grupați pe trotuar, în fața Băncii de investiții, 
așteptau apariția un»i mașini. Nn conta marca, 
culoarea ori capacitatea cilindrică. De îndată 
ce „victima" se apropia, teroriștii intrau în ac
țiune. „Creierul", adică cel prevăzut cu șapcă șl 
borset negru, asmuțea câinii, folosind un cod 
secret (compus din onomatopee numai de el 
știute), asupra mașinii. Cei patru sc năpusteau 
cu curaj, lătrând furioși și arătându-și colții spre 
cauciucurile nonviolente. Șoferii, luați prin sur-

siguranța circulației 
pnndeie, reacționau fiecare potrivit inspirației 
de moment, direct proporțională cu tempera
mentul fiecăruia. Unii virau brusc, ferind câ.nii, 
alții ferind pietonii. l’ietonii sc fere u singuri. 
Era mai greu de ales, însă, între roțile mașinii 
și colții câinilor. Așadai, fiecare a scăpat cura a 
putut, spre amuzamentul puștiului și spre deza
măgirea câinilor.

Istoria se repeta cu fiecare mașină caic trecea 
j rin zonă. Se crea de fiecare dată o panică ele 
moment, suficii nta pentru a declanșa un acci
dent. N-am rămas pană la finalul spectacolului, 
pierzând astfel deznodământul. Daca ar f» tre
buit totuși să dau o soluții uciiliu un idevarat 
final, aceasta ar fi fost unică. Cum cânii vaga
bonzi sunt „monumente ale naturii" și se află 
sub „protecția" Primăriei, singurul personal apt 
pentru a încasa sancțiunea ar fi fost băiatul. 
Mărturisesc sincer că i-aș fi întins ți tăbăcit 
puțin pielea, până ar fi sunat ca o tobă, pe care, 
din lipsă de piei dc câine, nti o putem bate c 
să audă cine trebuie. Așa că batem țrfiua ca sa 
priceapă iana. Sau herghelia. (V. RAJ DE LA 
ECARISAJ).

I.a Brașov, în lotul lui Tolo Cutugno

Primarul de la Hunedoara 
ar fi vrut-o pe Iuta Biriș

O mai veche convingere mă face să scriu cu simpatie despre 
oamenii cărora muzica nu le este indiferentă. La Brașov, dl. primar 
Moruzi s-a dat peste cap și a obținut câteva invitații cu care să 
onoreze colegii melomani. 1 s-a părut inițial, că erau prea puține. 
Ulterior, și-a dat seama că erau mai mult decât suficiente. Prima, 
rul Constanței era prea obosit și a preferat să se odihnească. Pri- 
maiul Huncdoaiei ar f] pi'ferat un concert cu Vcta Biriș. Drăgan 
MunLeanu și Dumitru I'urdui Iancu în locul recitalului lui . Toto 
Cutugr.o. Prin urmare a rămas și dumnealui la hotei. Primarul 
Devei n-a participat la ședință. Nici Crin Halaicu de la București, 
nicj Constantin Cancea de la Timișoara n-au fost la Brașov. Au 
fost prezenți in s.iiu primarul de Reșița, de Târgu Mureș, de Boto
șani, de Vaslui, de Sighișoara și de Petroșani. Dl. Gheorghe Bcica 
a plecat din Petroșani cu noaptea-n cap. a participat toată ziua 
la ședință iar seara a cântat împreună Cu toată Piața Sfatulu, 
„Ciobănaș cu trei sute de ol“. Toto Cutugno a zis că acest eâwtcc 
c un simbol al unei Românii dc odinioară, Italianul a cântat in 
românește. Am zărit, cu acest prilej, în ochii primarilor câteva 
picături de ploaie. Deși afară era senin. VAl)UV.A LUI T1TO
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AMERICAN Soda Fontain 
vinde superconcentrate pentru 
băuturi răcoritoare import 
SUA, pompe pentru orice tip 
dozatoare, preț 129 000 și în
dulcitor, preț 10 700/kg. Telefon 
0941/21620 Craiova. 0125379)

VÂND Trabant 601, preț nego
ciabil. Petroșani, 1 Decembrie 
4918, bloc 124/20. (0125545)

SOCIETATEA Comercială „COM- 
1MPEX AP1CON“ SRL Petroșani 
(Unic Magazin — vizavi de spi
tal), vinde, la cele mai avanta
joase prețuri, frigidere, mașini de 
spălat de toate tipurile, storcă
toare de rufe, boilere și alte pro
duse electrocasnice. (0125546)

VÂND camionetă Hanomag, aus
triacă, inmafriculată și Audi 50, 
înmatriculat, preț negociabil. 
Burdești, 78, Cimpa. (0125483)

VÂND cazan încălzit apă pe 
cărbune și lemne. Telefon 544914. 
(0125481)

VÂND sau schimb garsonieră 
Petroșani, C-tin Miile, et. 2/31, cu 
apartament zonă centrală. Tele
fon 570981, după ora 20. (0125553)

VÂND urgent remorcă PAD1Ș- 
4 Lupeni, T. Vladimirescu, bl. 
B 3/26. (0125552)

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani, ultracentral, zona pie
ței Telelon 545801. (0125425)

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

VÂND convenabil Fiat 242 
Diesel plus piese schimb. Relații: 
Bar „Barocă-, l.B. Dcleanu, Pe
troșani (0125501)

MAGAZINUL ABC Pctrila an. 
gajeazâ vânzătoare. Relații, vineri 
orele 18—20, la sediu. (0125542)

PIERDERI

PIERDUT armăsar galben, breaz, 
cu coamă albă. Adresați: Petro
șani, str. Coasta, nr. 60. Ofer bună 
recompensă. (0125541).

PIERDUT legitimație bibliotecă 
nr. 9774, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0125555)

PIERDUT legitimație bibliotecă 
periodice nr. 7098, eliberată de

UT Petroșani. O declar nulă. 
(0125520)

PIERDUT ștampilă cu însen- 
su’ „SC PULSAR COM SRL Vul
can — Hunedoara". O declar 
nulă. (0125549)

PIERDUT tichet butelie nr. 
2472, seria O, eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan. 11 de
clar nul. ,0125550)

PIERDUT legitimație bibliotecă 
periodice nr. 8987, eliberată de 
UT Petroșani. O declar nulă. 
(0125551)

DECESE

FAMILIA Lt. col. Ion Apostol regretă profund dispariția 
fulgerătoare a celei ce a fost o minunată soră, cumnată și 
mătușă

MARIA APOSTOL
vocea de atir a Gorjului.

Odihnească-sc în pace ! (0125518)

COLEGII de la U.M. 01032 sunt alături de familia Lt. col. 
Ion Apostol în marea durere pricinuită de pierderea celei care a 

fost
MARIA APOSTOL

..Și te-ai dus ca o minune
Dulce pasăre măiastră**.
La revedere, în eternitate. (0125548)

COLEGII de la U.M. 01052 își exprimă adâncul regret și osie 
alături de familia Lt. col. Ion Apostol în greaua pierdere a celei 
ce a fost

MARIA APOSTOL
Privighetoarea din Runcu. Sincere condoleanțe. (0125548)

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor care au con
dus-o pe ultimul drum pe cea care a fost

KANDO VIORICA
(0125513)

' S. C. „Bibliotor” S. A.
cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 10 

Organizează în ziua de 23 septembrie 1993, ora 10.
licitație publică conform HG 1228/90 pentru închirierea
unor spații disponibile, după cum urmează:

— spațiu depozitare, 85 mp la librăria nr. 43 Lupeni, 
B-dul Păcii, bh 4.

Documentația poate fi procurată contra cost de la 
sediul societății, informații la telefon 095/614455.

Înscrierea și depunerea taxei de participare se fac 
până la 20 septembrie 1993, inclusiv.

Liceul Teoretic Lupeni
I

face înscrieri pentru clasa a V-a cu predare intensivă a 
limbii franceze- Luni, 13 septembrie, ora 10, va avea loc 
testarea elevilor, la sediul liceului (la limba franceză)-

DIRECȚIUNEA

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

Tineretului, L 3/36. (0125498)

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

VÂND ARO (platformă) nou, 
4 000 000, Rcnault (papuc) Die
tei, an 1986—1987, 65 000 km ; 
Volkswagen Passat (benzina) În
matriculat. Telefon 545812, orele 
10—19. (0125526)

VÂND teren construibii Lunca 
Fiorii, apartament 2 camere Pe
troșani, Independenței. Telefon 
5*3129. (0125547)

Ol ERl'E DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială Pa
rângul — SERV COM. SRL, cu 
*<diul in Livezeni (lângă stația 
PECO), angajează prin concurs, 
tinere pentru meseria de ospă- 
tar-barman. Relații la telefon 
545ull sau la sediul firmei. 
(0125503)

COMEMORĂRI

SOȚIA Maria, Nelu și Lenuța copiii, Lidia și llie nora și gi
nere, nepoții Dragoș și Daniel anunță cu durere că se împlinesc 
6 luni de la decesul scumpului lor soț, tată, socru și bunic

VELICA STERI AN
Lacrimi și flori pe tristul luj mormânt. Odihncascâ-se in 

pace J

SOȚIA și fiicele Gyongyi și Udi aminf-s trecerea a 2 ani <lc 
la decesul scumpului lor soț și tată

CSALOKA IOSIF
Nu-1 voin uita niciodată. (0125523)

ANGAJAM patru pensionari 
pe o perioada de două Juni 
pentru montat gard plăci be
ton. Ri l.iții, la telefon 515735, 
după ora 13. (OJ25510)

S-AU SCl'RS 2 ani de tristețe de l<i dureroasa despărțire dc 
dragul nostru

ȘENGIHR ION
Nu-1 vor uita niciodată soția, copiii, ginerii, nora, nepoții și 

stranepoat i. (0125519)

AU TRECUT 11 ani de la tragica dispariție a scumpului 
nostru soț și lată

KARACSONY PETRU
Nu-1 vor uilj niciodată soția ileana și fiica Gabricla. 

(0125554)

S-A SCURS nn an de când inima caldă, zâmbetul șl sufletul 
bun al scumpului nostru soț, tată și bunic,

COCH1RLEA MIHAJ

ne-a părăsit, pl când pe drumul făiă dc in toarce re.
Timpul mărește durerea și dorul dc tine. Lacriinj ficibinți iți 

' ui' urla mormântul. Soția Rozalia, fiica Mai la, ginerele Adam, 
fiul Miliai, nora l’ușa și nepoții Mariana și Mihai. (0125556)

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI** apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" s ,i
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troșani.

Director: M1RCEA Hl'.IORESCU
Director executiv; ing. Alexandru 

BOGDAN

Exploatarea de Preparare 
Petroșani |

ANUNȚA

organizarea licitației, în vederea executării lucrării de 
reparații capitale „Consolidare stație de pompe apă clară 
Preparația Petrzla**.

1
Licitația va avea loc in data de 28 septembrie 1993, 1 

«ra 10, la sediul din strada Câmpului nr- 12, dc unde poate 
fi procurată și documentația licitației, contracost

Societatea Comercială 
„Bergo” SA Tg. Jiu

ANUNȚA

— Doriți un furnizor permanent de berc? Adresați-vă 
Societății Comerciale „Bergo'* SA Tg. Jiu (f abrica de Bere, I
— care vă oferă posibilitatea încheierii dc contracte pen I 
tru anul 1994 ;

— Cantitatea ce sc va contracta pentru anul 1994 va j 
ii proporțională cu cea preluată in perioada septembrie
— decembrie 1993, dc către fiecare client.

— BERGO — o firmă in plină ascensiune, poate de i 
veni partenerul dv- dc nădejde-

Relații la telefon 16785 — serviciul desfacere.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 

Petroșani, str. Nicolac llălcescu nr ti. 
lilefoatie: 511662 (dircctoi-ledactot jef); 
15972 (director execuliv-administraliv 

difuzare), 512161 (secții). lax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolac Bălcescu nr. 2. Telefon 511365.

Malerialele necomandate și 
nepublicate nu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală 5! Juridică 

asupra corectitudini) datelor cu
prinse în articole aparțin, în 

cxelusivitaU, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU :

Responsabil de număr :
Mihai BARBU

Corectura :

Emilia ACIIIREI
■brica I IRȚUI.ESCU


