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Cu dl. deputat GHEORGHE ANA despre corupție

Intre adevăr și exagerare
Destui locuitori din Valea Jiu

lui au citit o știre, publicată în 
cotidianul „Evenimentul zilei1*, 
despre o masă dată de armatorul 
grec Slelios Katunis unor parla
mentari români printre care si 
do, deputați dc aici, anume dom
nii Gheorghe Ana și Ion lTorto- 
pan. Este punctul de pornire 
într-un interviu cu dl. deputat 
Gheorghe Ana (PDSR).

— Cât este adevăr și câtă exa
gerare ?

— Să vă pun, mai întâi, o în
trebare Ca ziarist: cine și când 
este ipocrit ? Ha; să mă explic: 
la întoarcerea noastră, a comisiei, 
din misiune, era în 9 iunie, am 
luat atitudine publică împotriva 
contractului, aflat atunci în curs 
de realizare, dintre PETROM1N 

și FORUM MARITIME. S-a făcut 
o declarație, semnată de toți 
membrii comisiei, preluată de 
toate cotidianele. de radio și te
leviziune.

Am comunicat concluziile noas
tre în plenul parlamentului și 
într-o conferință de presă la se
diul Camerej Deputaților. La su
gestia și propunerea noastră, a 
membrilor comisiei, reprezentan. 
ții Ministerului Transporturilor 
au fost de acord cu modificarea 
clauzelor contractului, în sensul 
unor condiții avantajoase Româ
niei. Am aflat în timpul desfășu
rării anchetei privitoare la con
tractele anterior încheiate, lu
crări întemeiate și nu tocmai în 
favoarea celor ce le-au încheiat. 
L-am considerat un contract ino-
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porlun. Suntem noi ipocrițl in 
aceste condiții ? Chiar șl „Eve
nimentul zilei** a preluat comu
nicatul nostru. Membrii comisiei, 
în altă ordine de idei, au luat 
cunoștință de acel contract la 1 
iunie, ziua premergătoare plecă
rii noastre în misiune la Pireu, 
în Grecia. Am inclus în progra
mul nostru de lucru și o discuție 
lămuritoare la sediul firmei
FORUM MARITIME, pe lângă 
celelalte contacte la sediile com
paniei ERMIS BULDOM1CHA- 
LIS și autoritatea portuară Pireu. 
Asta a fost în 4 iunie. Discuțiile 
de la FORUM MARITIME _ au 
avut loc de dimineața până sea. 
ra. Când am terminat, managerul 
Katunis ne-a invitat Ia cină în- 
trebându-ne maț întâi dacă avem 

ceva împotrivă. Și noi, și repre
zentantul Ministerului Trans
porturilor. am considerat că nu 
se cuvine să fim nepoiiticoși. Fi
ind noapte, nu mi-am dat seama 
dacă acest cartier este select, 
aristocratic. Niciunul nu știam 
nici Pireul, nici Grecia. Timpul 
nu ne-a îngădut să fim turiști. 
Oricum, despre eleganța localu- - 
lui, în care am fost la cină, vă 
spun doar că era o grădină de 
vară. In zilele sale bune grădina 
fostului restaurant Minerul din 
Petroșani, era mai curată și maj 
distinsă decât cea în care am fost 
la Pireu. La grădinii Minerul nu 
mi-au trecut peste picioare tot 
soiul de pisici și câini. Meniul 
a fost mai sărăcăcios decât cele 
servite în alte ocazii din misiune, 

adică la Ambasada României, la 
compania ERMIS, la căpitănia 
portuară Pireu. Comisia compu
să din parlamentari cu convin
geri politice diferite, va elabora 
un singur raport, nu și unul cu 
opinii separate, și va aduce la 
cunoștința Parlamentului și opi
nie; publice, numai și numai e- 
lementele tehnice și economice 
care au dus la starea de prăbuși
re a flotei maritime românești. 
Cina oferită de dl. Katunis și 
cele ale altor parteneri de discu
ție le-am considerat un gest de 
ospitalitate, fără a ne fi in
fluențate convingerile noastre. De 
altfel le-am făcut publice.

Tiberiu SI’ATARU
(Continuare in pag a 4-a)

Luni dimineața, pe o trecere de pietoni

Un autoturism a iov t o femeie
$i un copu

■ Unul dintre martorii oculari spune că acesta din urmă a fost aruncat cât colo
In prima zi a acestei săptămâni, în jurul orei 

9,45, pe trecerea de pietoni din fața Judecătoriei 
din Petroșani, autoturismul marca Datsun Cher- 
ry, cu numărul de înmatriculare 4 HD 6742, a 
lovit o femeie care, ținând de mână un copil de 
doi am și ceva, traversa strada. Unul dintre 
martorii oculari ml-a relatat că autovehiculul, 
la volanul căruia se afla o tânără, avea viteză

destul de mare. Datsun-ul a acroșat femeia șl 
copilul caic a fost aruncat la câțiva metri. Tot 
pc-acolo a ajuns și unul din șlapii cu care era 
încălțată cea care-1 însoțea. Imediat după acci
dent, un alt autoturism i-a transportat la spital.

Polițiștii dc la serviciul circulație au demarat 
cercetările. (Gheorghe OLTEANU)

In ciuda ploii mocănești de Ia Țebea

Românii au îndeplinit ullima dnriută a tribunului

13 septembrie - 
Ziua Pompierihir din România

■ Ultimul dor al vieții melc ;
Duminică, 12 septembrie 11.3 

la ora 9 era programat la Cimiu 
rul Eroilor de la Țebea un paras
tas în memoria eroilor de la 1818. 
l.a ora 10, pe scena în aer liber 
urma să aibă loc un spectacol 
închinat memoriei eroilor neamu
lui. Dimineața ca și în noaptea 
premergătoare, la Țebea a plouat

La Conferința Națională a 
Vetrei Românești

PREFIX 1 DL A SUFERIT 
UN ACCIDENT VASCULAR

Prefectul de Hunedoara, dl. 
ing. Georgel Râican, a fost invi
tat la Conferința Națională n 
Uniunii Vatra Românească, ținută 
la Deva In intervalul 10—12 sep. 
tembrie a.c.

In timpul desfă u m ii lucră
rilor, dl. prefect a suferit un ac
cident cardiovascular ischiemic 
cu hemiparez i predominant 
brahio-ceialică. Dumnealui a
fost transportat dc urgență la 
Spitalul Județean și internat la 
secția neurochirurgie. Consiliul 
județean, prin <11. președinte Cos
tul Alic, a trimis imediat la Ti
mișoara, o mașină pentru a fi a- 
dus un mare specialist, prof. dr. 
Uary Marcovici, de la Institutul 
de Medicină .și Farmacie din 
orașul de po malurile Begăl. 
(Gh. OLTEANU. Mihal OARBU)

fost să-mi văd națiunea fericită
mocănește. Demnitarii de la Bu
curești au venit cu avionul până 
la Sibiu jar de acolo cu elicopte
rele până la Deva. Din cauza 
ceții persistente elicopterele au 
trebuit să se întoarcă la Sibiu, 
De acolo, însoțiți de mașinile Po
liției, demnitarii au purces, în 
cea mai mare viteză spre Țebea.

Concursul

Duminică, 12 septembrie, la 
restaurantul „Cina" din Lupcni, 
a avut loc faza finală a concursu
lui „Cea mai frumoasă cititoare" 
a ziarului „Zor; noi". Derulat pc 
parcursul a două luni ale acestei 
veri, concursul a reunit opt din
tre cele mai frumoase cititoare 
care nc-au trimis fotografia Ja 
redacție, pentru a fj publicată în 
„Pagina tinerilor".

Concursul proprlu-zis a fost 
precedat de un spectacol care a 
cuprins momente vesele cu trio
ul loan Vellca, Gcorge Negrani, 
Ion eimpocru șl recitalul de 
muzică folk al Tatlanel Stepa 

Așa se face că depunerile dc co
roane de flori au început la ora 
13 șl 39 de minute. Au fost 55 de 
coroane de flori din partea Pre
ședinției, a Guvernului, a Parla
mentului, a Uniunii Vatra Româ
nească, a mai multor prefecturi

(Continuare in pag. a 4-a)

„Cea mai frumoasă cititoare”
A fost câștigat dc d ra IVliliaela lliescu

Filipoiu, precum și ce) de muzi
că ușoară al Luminiței StănccI.

Latura originală a acestui con
curs a constituil-o modalitatea 
desemnării câștigătoarei. Astfel, 
lot publicul a făcut parte din 
Juriu. Taloanele adunate din sală 
au desemnate ca și câștigătoare 
pe domnișoara Mihaela llicscu, 
din Lupeni.

Mihaela este o mai veche cu
noștință a cititorilor noștri, pen
tru că ea este și câștigătoarea 
concursului de Mi.ss, organizat u- 
nul trecut de discoteca „Monta
na**. precum și una din partid, 
pantele la supcr-sliow-ul Miss 
„Valea Jiului”. Ea arc numai 19 
ani, dar deja se călăuzește în

S-au împlinit la 13 septembrie 
145 de ani de la eroica înfrunta
re din Dealul Spirii în furtuno
sul an 1848 dintre Compania de 
pompieri din Bucureșt, și oștirea 
turcească venită să zdrobească 
revoluția din Țara Romanească. 
Aceasta filă din zbuciumata is
torie a neamului a rămas în 
conștiința națiunii ca un simbol 
luminos al patriotismului de care 
pompierii au dat dovadă, 13 sep
tembrie 1848 reprezentând, după 
secoie, întâia piobă a virtuților 
patriotice și ostâșeștj ale arma, 
tei române prefigurând calități 
deosebite dovedite in viitoarele 
lupte pentru independență și u- 
nitatc națională. Educându-și os
tașii din subordine in ideile e- 
mancipării promovate de Consti
tuție, căpitanul Pavel Zăgunescu, 
comandantul acelei companii de 
pompieri, arăta că „ne vom bate 
pană la unul pentru revoluție 
și vom ține până la ultima pică
tură de sânge". Și, intr-adevăr, 
încleștarea din acea dată dintre 
forțe inegale s-a sfârșit printr-o 
baie de sânge, insă odată cu ea 
s-a sfârșit și revoluția și nici 

viață după deviza: „fa-ți de cap 
până peste cap, dar cu cap l“.

Pentru că acest concurs nu 
putea să aibă decât o singură 
câștigătoare, toate celelalte parti
cipante s-au clasat pe locul al 
doilea. Ele au fost, în ordine ;

• Delia Cojocariu (Lupcni, 17 
ani, 1,74 m, elevă în clasa a Xl-a 
la Școala Normală Deva) • Pe- 
troncla Florina Răileanti (Vulcan, 
eleva la Liceul industrial din lo
calitate) • Adriana Mihacla A- 
vătajițej (Petroșani, 18 ani) • 
Ildlko Tatuași (Petroșani, elevă la 
Școala generală nr. 5) • Mihaela 
Teriș (Petroșani, peste 20 de ani) 
• Lorcdana Țănăselea (Vulcan, 

n-a însemnat încetarea participă
rii pompierilor militari la eveni
mente, o parte din ei punându-se 
la dispoziția generalului Maghe- 
i’u în tabăra de la Râureni, iar 
alții vor trece munții și se vor 
afla pe baricadele revoluției din 
Transilvania in oștirile conduse 
de Avram lancu. Peste ani. ca o 
recunoaștere a deosebitului spi
rit de luptă în apărarea idealu
rilor naționale, domnitorul Ale
xandru loan Cuza va acorda pri
ma modali' româneasca înfiin
țată — PRO VIRTUTE MILI
TARI — supraviețuitorilor sân
geroasei lupte, alături de dre|>turi 
materiale cuvenite unor eroi. 
Ulterior, in anul 1953, data de 13 
septembrie, legată de cel mai 
important moment din istoria 
pompierilor militari, a fost de
cretată ca Zi a acestei arme pen. 
tru cinstirea incmoricj înaintași
lor și a nenuinăi aților anonimi 
care clijiă de clipa îndeplinesc

Comandantul Comp-nlei de 
Pompieri Petroșani 

( pi. Constantin MjltZl
-------------------------- ------ ------------

(( onliiiu.iri in (><ig <a 2 n)

16 ani. elevă la Liceul industrial) 
și, nu in ultimul rând, Daniela 
Balaur (18 ani, Petroșani).

Așa după cum era și firesc, 
sponsorul acestui concurs a fost 
ziarul „Zoii noi". Au câștigat 
importante sume de b in, toate 
concincntclc. Câștigătoarea con
cursului a fost recompensată, po 
Jângă titlul de „Cea mai frumoa
să cititoare" cu suma de 10 000 
dc lei.

Suntem datori sa mulțumim și 
pe această cale patronilor res
taurantului „Cina", familia Gheor
ghe șl Mariana Tofan. fără apor
tul cărora realizarea acestui 
spectacol nu ar fi fost posibilă.

Vali LOCOTA
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DIN CEI ȘAPTE ILEGALIȘTI DIN VALE AU MAI RAMAS DOI

împreună au
! In municipiul Petroșani au beneficiat de 
avantajele pensie; ele ilegalist (sau, ca sa formu
lăm exact, de „activist in mișcarea muncitorească 
înainte ele 23 august 1914“) un număr de șapte 
persoane. In Petroșani au fost patru ilegaliști, 
în Lupeni — doi, iar in Vulcan — unul. Pen
siile lor erau fixate prin decizii ale Ministcru. 
lui Muncii. Toată „documentația" acestor dosare 
se află fie la acest minister, fie în arhiva de
functului partid. De câte ori avea loc o mărire 
a pensiei de ilegalist se dădea un decret prezi
dențial semnat de N. Ccaușescu. Așa se întâm
pla până în 1979. Din acel an, toate schimbările 
se făceau la fel pentru toată lumea. Publicam 
mai jos, pentru o bună evidență in fața poste
rității, numele celor care au luptat pentru intro
ducerea comunismului în Valea Jiului: Ana 
Cristea, Anton Scoliuk, Ioan Măgurean, Emeric 
Marta, Zamfira Csiki, Ioszef Kedveș și losif 
Cotoț. Din cei șapte au mai rămas în viață doi 
tovarăși: Zamfira Csiki și losif Cotoț. Tovarașa 
(îmi cer scuze cititorilor dar credem că acesta 
ar fi apelativul cuvenit) Csiki s-a născut la 1 
august 1896 și arc, în prezent. 97 de ani. Tova
rășul losif Cotoț s-a născut la 13 iunie 1913, 
Împlinind, de curând, 80 de ani. După Revoluția

De la 
Primărie

Aienționâm pe cetățenii certați 
eu legile că în privința construc
țiilor ilegale, Primăria, dornică sa 
stăvilească construcțiile abuzive 
(imobile, garaje, împrejmuiri, co
tețe și alte anexu) a început să 
aplice Ordonanța nr. 25/1992. Re
producem alăturat prevederi ale 
capitolului „Sancțiuni" din această 
ordonanță.

Capitolul IV — Sancțiuni

ART. 32. Constituie infracțiuni 
și se pedepsesc cu închisoare de 
la 5 la 15 ani și interzicerea unor 
drepturi PROIECTAREA și REA
LIZAREA unei construcții ori 
executarea or.cărei modificări a 
acesteia, Jăru rcsjreclarea pre
scripțiilor tehnioe legale privind 
stabilitatea și rozi-tența, daca a- 
cestea ar putea avea drept con
secință pierderi de vieți omenești, 
di- uj rea or| degradarea unor 
instalații sau utilaje importante 
ori alte consecințe negative.

laptele prevăzute in aliniatul 
precedent se pedepsesc cu închi
soare dc la 19 la 20 de an; și 
interzicerea UNOR DREPTURI, 
dacă au avut ca urmaie DIS
TRUGEREA TOTALA SAU PAR
ȚIALA A CONSTRUCȚIEI, moar
tea sau vătămarea gravă a inte
grității corporale ori a .ăriătații 
uneia sau mai multor persoane, 
distrugerea ori degradarea unor 
instalații sau utilaje importante 
ori alte consecințe gr.ne.

ART. 33. Constituie infracțiune 
și se pedepsește cu închisoare de 
la Gț^uni la 2 ani : u cu amendă 
de la 100 000 l< j la 2J0 000 lei 
executarea de MODIFICĂRI LA 
CONSTRUCȚIE cu incalc.ir<‘a pre
vederilor referitoare la aprobarea 
ți executarea acestei a.

oaniiia lupeiieatia
iiub egida Consiliului local al orașului Lupeni, miercuri, 8 

septembrie, în prezența domnului vicepi imar Ghcorghe Bucur s-a 
stabilit și defimtii.it programul desfășurării săptămânii culturale 
„loamna lupen» ana", care va avea loc în perioada 25 septembrie 
— 2 octombrie 1993. Capul de afiș al acestei sărbători cui turuie 
11 constituie desigur Împlinirea a 100 de ani de existență a Școlii 
generale nr. 1 Lupeni, veche citadelă dc cultură, care a dat ora
șului și țării oameni de o deosebită vibrație patriotică și fii demni 
de numele ți renumele dascălilor care au slujit la altarul sfânt 
al cunoașterii, educației și instrucției.

Printre celelalte acțiuni se înscriu și expozițiile de pictură, 
cele de Icoane. lansările de carte, un recital al cfinteculu; toamnei, 
încheierea faefindu-se pe strunele muzicii șl ale dansului, sub 
mirosul de struguri copțl, emblemă a bogăției sufletești; Balul 
Cultui ii.

Au fost puzențl la întâlnire câțiva foști elevi a! acestei scoli, 
care i 1 desfășoară activitatea în oraș, în diferite domenii dc 
•ctivitnte: dl. ing. Constantin Cimponeru, director EM Bărbătenl. 
dl. Titu I’arna, șef unitate. dl. Ioan Pop, frații Răzmeriță, frații 
(Ha da.

Pregătirile pentru rcușiji mentei prime ediții au prins 
deja contur.

777 de ani
din Decembrie, losif Cotoț a cerul să nu mai fie 
considerat ilegalist. Nu mai credea în comu
nism? Motivul era cu mult mai prozaic: voia să be
neficieze de gratuități la energie electrică și să 
aibă parte de bonurile de cărbune cuvenite pen
sionarilor mineri. In mod normal ar fi putut 
beneficia de toate acestea întrucât a fost unul 
din primii directori de mină proveniți din rân
durile proletariatului.

în anii epocii de aur o pensie de ilegalist în
semna o sumă de bani cu mult peste medie. 
Tranziția nu a ținut seamă de meritele revolu
ționare. Cei doi ilegaliști în viață au pensii ce se 
apropie de 50 000 lei fiecare. Ele figurează, ți 
acum, ca o recompensă a statului de drept pen
tru „activitatea în mișcarea muncitorească ce 
s-a desfășurat înainte de 23 august 1944“.

Judecând in absolut, pensia dumnealor nu 
reprezintă o sumă exagerată. E de observat doar 
că cei doi „luptători pentru cauză" au benefi
ciul de aceste pensii vreme de aproape 70 de 
ani. Și aici moștenirea trecutului se dovedește 
a fi deosebit de grea. Să fim bine înțeleși: nu 
avem nimic cu cele două persoane. Fiecare este 
liber să aibă un ideal. E deranjant însă faptul 
că la trei ani de la Evenimente să mai existe 
astfel de pensii. (Mihai BARBU)

Mobilă și durere
Judecând după nevoi, mobila 

reprezintă în casa oinulu; o nece
sitate și nu un lux. Judecând în
să după preț, această necesitate 
devine un lux. De aici începe 
durerea. Pe de o parte a celor 
care produc mobilă și nu reușesc 
sa o vândă, pe de alții parte a 
celor care și-o doresc, dar nu-și 
permit să 0 cumpere. In sprijinul 
ameliorării aceste; dureri, o ho
tărâre pusa in aplicare începând

Ziua pompierilor
(Urmare din p.ig I)

una din cele mai umane îndato
riri.

L«i aniversarea acestei zile de 
referință pentru existența pom
pierilor. trebuie spus că in orice 
perioada sau conjunctură istorică 
s-au aflat, ei nu- au uilat că mc. 
nirca lor principală a fost și ră
mâne prevenit ca și stingerea in
cendiilor, salvarea vieți; oameni
lor și a bunurilor create de a- 
ce.șlia, înlăturarea urmărilor ca
lamităților naturale și a catastro
felor, numele celor căzuți, și nu 
puțini, in astfel de bătălii stand 
la ioc dc cinste in rândul eroilor. 
Astăzi, când întreaga societate 
românească suferă profunde trans
formări și activitatea pompierilor 
este influențată de aceasta și si
gur că după adoptarea unui ca
dru legal absolut necesar funcțio
nării, vor interveni și alte modi
ficări cu rol benefic pentru înde
plinirea misiunilor specifice.

Comp.inia de pompieri din Pe
troșani a împlinit la 1 Iunie 40 
de ani dc ja înființare, perioadă 
în care cadrele și militarii in 
tcimen au contribuit la desfășu
rarea normala a vieți;, șl muncii 
oamenilor Văii Jiului prin con
troale privind respectarea reguli- 

cu 21 iulie 1993, oferă 
cumpărătorilor posibilitatea de a 
achiziționa articole de mobilă și 
cu plata în rate. Astfel, magazi
nul de profil din Lupeni oferă 
această șansă cu achitarea unui 
avans minim dc 50 la sută din 
costul produsului cumpărat. La 
Vulcan acest procent este de 60 
la sută. Restul de bani se poate 
plăti eșalonat, într-un număr de 
maxim 18 rate lunare. (S.O.) 

lor de prevenire a incendiilor dc 
către diverși agenți economici, 
activități de organizare și pregă
tire a intervențiilor la cele mai 
importante obiective ca și inter
vențiile directe în numeroase si
tuații care necesitau prezența 
lor. Formațiile civile de pompieri 
existente In zonă, își fac în cea 
mai mare parte datoria cores
punzător, nu rareori reușind să 
lichideze singure incendii, re- 
marcându-se cele de la UE I’aro- 
șeni, EM Lupeni, EM I’etrila, EM 
1-onea.

La acest moment aniversar, în 
virtutea legământului solpmn fă
cut față de popor, efectivul de 
cadre și ostași ai Companiei de 
pompieri din Petroșani și-au în
deplinit și își îndeplinesc» misiu
nile ori de câte ori viața le-o cere, 
cu convingerea că prin aceasta 
sunt utili oamenilor Văii Jiului.

HORO
FECIOARA — COCOȘUL
Liniștea din jurul dv. vă oferă 

satisfacția unei reușite, după 
care tânjiți dc mai mult timp. 
Pășiți cu încredere în afaceri.

BALAMA — CÂINELE
Astâzj vi se pune condiția de 

ncacceptat să devenițl partener al 
unej situații foarte delicate. A- 
jutați-vu singur.

bCUUâ IUN — MISTREȚ
O acțiune gândită dc mal mult 

timp se poate finaliza fură re- 
mușcări. Oglinda personalității 
dv, nu va fi aburită.
SAGE1 Aii’R — ȘOBuiaN

Nu fiți suspicios. Marile or
golii au nevoie și de războaie 
sufletești. Învingeți vă pornirile.

CAFIGvUrN — BOU
Întâlnire neașteptată cu o mal 

veche cunoștința. Ridurile vor 
dispare sub curgerea nevăzută a 
lacrimilor.

VamSATOH — TIGRU
Un proiect ia naștere pe neaș

teptate. O semnătură sinceră va 
piure la adăpost mintea și inima.

Miciiael Jackson 
la Uricaui

Văzută de hi distanță, piața din 
Uricani, purea pustie. Cinci pre- 
cupețe. înfofolite și înghețate, 
stăteau contra vântului și păzeau 
niște ardei pricăjiți și câteva roșii 
îmbulionatc gata, de care nu în
treba nimeni. Încercând să și în
țeleg ceva, m-am apropiat, șl 
abia atunci am înțeles deosebirea 
între a vedea și a privi. Printre 
tarabe, pe doi saci de cartofi, doi 
îndrăgostiți î.și construiseră raiul 
și se înfruptau din el. O precu
peață tinerică își mișca unduios 
dinapoia lângă taraba cu marfă, 
de parcă ar fi dansat cu un par
tener invizibil. Și, de fapt, chiar 
dansa, în ritmul muzicii carc-1 
penetra urechile personale, de la 
niște căști. Am reușit s-o conving 
să sc uite la mine (și s-o supăr, 
totodată), furându-i un ardei 
A făcut o mutrișoară înăcrită și 
a scos pe gură un reproș: „Toc
mai acum când eram cu Maicălt...

Ștefan CIMI’Ol

Apă potabilă 
din resursă proprie

Mina Dâlja dă un exemplu ce
lorlalte exploatări miniere. Se 
află in stadiul de a fi omologată 
CAPTAREA DE APA POTABILA 
DE PE ..GALBENA". Este o sursă 
proprie de apă care are o capa
citate de aproximativ 30 1 pe se
cundă. Statia este dotată cu 4 
filtre «i 2 decantoare. Lucrarea 
a fost executată de ACMM Va
lea Jiului. A costat peste 1 mi
lion de Ici. In prezent la stație 
există reactivii necesari, apara
tura, buteliile de clor. Se așteaptă 
doar avizul poliției sanitar-veteri
nare și întocmirea ultimelor for
malități. Noua sursă de apă, o- 
data dată în exploatare, va asi
gura necesarul minei Dâlja. A- 
ceasta urmează să diminueze con
sumul sau de apă nabila din 
rețeaua publică. Ia', i deci că, 
atunci când există bunăvoință, se 
găsesc soluții. Atât Regia Auto
nomă a Huilei, prin care s-au 
alocat fondurile necesare investi
ției, cât și mina Dâlja, care a 
luat inițiativa, merită aprecierea 
cetățenilor. In fond diminuarea 
consumului de apă din partea 

unui af nt economic important, 
cu peste 2 000 de salariați, unde 
se consumă apă și în "cop indus
trial, și apă potabi duce la
creșterea debitulu; dc ă pentru
populație. (Al. HORA rJ)

SCOP
PEȘTI - lEI’LRE

Di urnul dv, ; re astăzi câteva 
poticniri. Comandate dc rațiune. 
Fiți numai în slujba ei.

BERBEC — DRAGON
Nu fiți agasant sau obositor. 

Cumpătul vă va ridica dasupra 
tuturor, pregătindu-vă o supriză 
plăcută.

TAUR ~ȘARPE
Un semn bun, telefon sau scri

soare, veți primi până diseară. 
Noaptea vă va fi liniștită.

GEMENI — CAL
Răspundeți cu da unei invitații 

sincere care vă aduce o plăcută 
și reconfortantă stare de reverie.

RAC — OAIE
Mulțumiți providenței șl treceți 

imediv la acțiune. Un pas marc 
11 aveți de ficat

LEU — MAIMUȚA
Efortul dv. nu rămâne fără răs

plată. O Întâlnire de gradul .zero 
este m*i prrrfitabR* derât fu>a 
de impact.

PROGRAM 
SATELIT

RTB

7,00 Magazin matinal
12,00 Prețul c bierbinte
12.30 Duelul familiilor
13,00 Știrile amiezii.

13.30 Springfield Story
14,20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Ilona Christen
17,00 Hans Melscr Show
18,00 Cine c șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță 
19,00 Elf 99 (maga^n in directj 
19,45 Știri
20.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rele
21,15 Colombo
23.10 Quincy

0,05 L.A. Law
1,00 Legea și ondinea
2,00 Reluări

FHO 7

5,50 Seriale
10.30 Zeppclin.
12.25 Reluări
14.30 Ei veneau d*n afara spa

țiului
16,55 Adderly. Masa critică.
16.55 Belvedere. Jucăiorul
17.25 Visez la Jcannie
17.55 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 Flirtul străzii.
20.25 Roseanne
21,15 Janc și comoua pierdută 
23,05 T.J. Ilooker
0,10 Operațiunea Os.ika
2.10 Eu spionul
3.10 Sumuru, fhea Satanei

EUROSPORT

9.30 Aerobio
10,00 Golf European Opi-n
12,00 Sportul cu vele
13,00 Automobilism
14,00 Fotbal. Cele mai frumoasă 

golurj ale săptămânii.
15,00 Hochei pe glie., la (NIIL)
17,00 Automobilism ț
18,00 Magazinul sporturilor cu 

vele 4
19,00 Fotbal. Cele mai frumojisă 

goluri ale săptămânii. i
20,00 Eurofun. Concurs de pluta
20,30 Știri sportive L Rezultată. 
23,00 Box. Meciuri internaționale
0,00 Biliard. CM, fenala

PROGRAMUL*
. T V.

u
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7,00 TVM. Telematinal
10,00 Înălțare a Sfintei Grucj
11,00 TVR Cluj-Napoca
12,00 Lumină din fum in ă
13,00 Călătorie prm America
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo 
14,lâ Ora de muzică. 
15,00 Magazin TV 
16,00 Actualități
16,05 Convicțurn-magaxm
17,05 Dragostea și legile el. 
18,00 Cabinet juridio
18.30 De la lume adunate...
19,00 In obiectiv
19.30 Desene animate
20,00 Actualități
20.35 Rosturi rostiri
20,40 Sport
20,45 Film serial. Cea uită /ață

a Paradis ului. Ep. 2
21,50 Universul obo țU I
22.35 Meridianele dansului 
33,05 Actualități
23.30 Liceenii ia alarUI

0,10 Romankm Tennie Open.
Ițj.

defimtii.it
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14 contra 15 - victorie
STIJNTA PETROȘANI — MI

NERUL LUPENI 9—3 (3—3). I'ără 
îndoială, evenimentul sportiv 
al sfârșitului de săptămână a 
fost marele derby local Știința 
— Minerul Lupenl. Interesul pen
tru această partidă a depășit toa
te așteptările, nu numai pri» 
prisma spectatorilor, care au um
plut până la refuz tribuna dar și 
prin pregătirea amănunțită a 
Jocului de către fiecare echipă. 
Revanșa a fost așteptată aioi de 
către fidelii suporteri ai Științei 
ca pe un dar ce le fusese luat în 
Jocul precedent.

întâlnirea a fost pentru cen
tralul Ion Bârnuțiu din Cluj un 
gTeu examen, pe care până la ur
mă l-a trecut cu bine, deși în 
câteva situați; a „dictat1* decizii 
greșite, favorizând sau defavori
zând una dintre echipe.

Știința a dominat peste 60 Ia 
sută din timpul total de joc2 fi
ind superioaiâ în tușă, 
mea șl Bolea peste tot, 
nradă și pe pachetul de 
dovedind o ambiție și 
proprie numai marilor 
Ea a reușit în final victoria, ju. 
când din min. 5 în 14 jucători, 
Gheorghe Glaudiu fiind eliminat 
In urma Unei altercații cu fostul 
său coleg dc echipă, Sușinski.

Minerul n-a prins o zi prea 
bună, atuurile sale, jocul la mâ
nă, plecările pe treisferturi și

cu Dru- 
la grâ- 
înaintași, 

dăruire 
dispute.

precizia loviturilor dc pedeapsă 
au avut de suferit, atât din cauza 
terenului greu cât și dctorilă for
mei mai slabe a fundașului 
trichi, schimbat spre final, 
și a altor componenți.

Scorul a fost deschis în 
10 de către Drăghici, care 
transformat o lovitura dc pedeap
să, în urma sancționării unui 
ofsaid al adversarului. Oaspeții 
au avut până atunci trei situații 
clare de a marca. In min. 2 și 3 
Patriciii nu a reușit să transfor
me de la 25 și respectiv 40 m do. 
uă lovituri de pedeapsa, mingea 
oprindu-se de fiecare dată la 1 
metru de but, iar Piu, min. 6, l-a 
imitat, cu toate că a beneficiat 
de o distanță mult mai mică 
inaj avantajoasă.

Încercările lui Ilosu, min. 
ale lui David, min. 18, ale 
Patricii] min. 34, au fost totuși 
cele cane anunțau egalarea. Și 
ea a venit in mm. 36, când Pan- 
delea a transformat precis o lo
vitură de pedeapsă de la 22 m. 
Știința a ratat însă desprinderea 
în min. 23 și 25 prin același Drâ- 
ghici, care a șutat pe lângă but, 
și prin Ivănuș, care nu a marcat 
din dropgol, dintr-o situație favo
rabilă.

Repriza a doua a avut același 
aspect. Gazdele au dominat te
ritorial și s-au desprins în câști- 
gătoai’C. După ce Andrciță a fost

Pă
ci, ir

min.
a

$1

3 4, 
Iui

plecat la mm gine a eseului, 
mit. 45, iar Suciu nu a transfor
mat o lovitură de p deapsă. oun. 
52, același Drâgtzici a mai 
trei puncte echipei sale, 
transformând o lovitură de 
deapsă de la 35 m. Suciu a 
cercat și el un dropgol pe care 
l-a ratat. Minerul a avut o zvâc
nire în atac, dar cele dpuă faze 
s-au pierdut printr-o 'placare pre
cisa, iar pe atac Știiivța a mai 
punctat o dată prin Suciu. min. 
75 dintr-o lovitură ide pedeapsă.

O victorie meritată, obținută 
în condiții speciale (vezi elimi
narea) după un joc aspru, cu 
destule schimburi de „amabili
tăți" de ambele părți și cu prea 
multă patimă dusă până apToape 
de paroxism.

Nota zece spectatorilor care au 
încurajat mereu oele două echipe, 
dovedind că posedă un potențial 
efectiv foarte puțin folosit până 
acum.

ȘTIINȚA : Stan, Costache, Loo- 
ziko (Suiogan). Drumea, Bolea, 
Mureșan, Gheorghe Clandiu, Ra- 
țiu, Drăghicl, Ivănuș, Andrciță, 
Medragoniu, Pancu, Revnic. Su
ciu.

MINERUL: Pingcrt, 
Pop.i, Ilosu, Sușinski, 
DaviJ. Kellcmen, Jianu, 
■Piu, Pnndelca, Chiru, 
Patriciii.

îl)

adus
6-3, 

pe- 
în-

Ștefan, 
Nvcula, 

Deac, 
Văd u va,

Tir < ti arcul

România si Viorel
In concursul internațional de 

tir cu arcul desfășurat în Turcia, 
înaintea Campionatuluj Mondial 
la această disciplină sportivi, e- 
chipa reprezentativă a României 
s-a clasat pe locul II, pe echipe 
iar sportivul Viorel liubian (Mi- 
n< rul Aninoasa) a ocupat și el 
locul II la individual, obținând 
un nou record național pe 70 m 
cu 242 puncte. Echipa României 
a fost condusă de maestrul eme
rit al sportului, antrenorul fede
ral Vasile Tamaș. De la Minerul 
Aninoasa au ma; fost prezenți 
Gigi P ișca. care a ocupat în final 
locul VÎ, și Mădălina Vârban. 
Echipa dc fete din care a făcut 
parte și sportiva aninoscană, s-a 
clasat pe locul III.

Această ediție jubiliară s-a 
desfășurat în orașul Castomonou, 
aflat la o distanță dc 6J0 km de

Habian pe locul II
Istanbul, undeva aproape de gra
nița cu Irakul. Au fost prezente 
8 națiuni, alături dc România și 
țara gazdă mai concurând spor
tivi din Rusia, Georgia, Batumi, 
Azerbaidjon.

Dintre curiozitățile eu care au 
făcut cunoștință cei 4 sportivi 
aninosenț au fost și acelea că au 
văzut pe viu tradiția gazdelor, 
unde bărbatul are în jurul său 6 
femei, iar umblatul în maieu sau 
pantaloni scurți este total inter
zis. Schimburile de părerț șl im
presii au fost bine venite, dar 
sporuvu noștri nu vor încălca 
regulile tainice ale ortodoxis
mului. In aceste zile este așteptat 
să se întoarcă acasă reprezentan
tul României și al echipei Mine
rul Aninoasa, Gig] Pușcă, pre
zent la Campionatul Mondial de 
Tir cu Arcul, desfășurat tot în 
Turcia.

1.
2.
3.

Un meci confuz
PUOiA'IX BAIA 

bele echipe au depus 
a->și adju lira punctele puse In Joc. Gazdele au luptat eH 
ardoare pentru fiecare balon, fiind, din acest punct de

MARE — .JIUL PETROȘANI 1—0 (0—0). Awk 
eforturi deosebite pe un teren moale, pentrj 

mar* 
vede** 

superioare advers aiului, care încă nu-și găsește cadența, dar mal 
ales nu leagă jocul în special în faza de finalizare. Arbitrai Gheor
ghe Ștefanovici din Suceava, care a arbitrat bine, nu a avut pro
bleme deosobile jocul clesfă.șurându-sc aproape pe tot parcursul 
celor 90 de minute la centrul terenului.

Gazdele au avut prima ocazie de a deschide .scorul tn ttdi». 
15, dar vârful lor de atac, Panci, cel mai periculos atacant fi 
autorul singurului gol al partidei, a ratat o bună situație fa fața 
lui Anton, care a intervenit aproape miraculos Jiul « încercai 
prin I’lnzn, cap de la 6 m, și Stancu, singur în fața porții, sh 
puncteze, dar lipsa de conoenirare și-a spus cuvântul.

Partida a căpătat culoare mai mult in repriza a o ui carul 
gazdele și-au creat mai multe ocazii, obligând adversarii! sfl se 
apere în marea parte a timpului. După ce fiecare formate * ratat 
deschiderea scorului, prin Iluza și Rus, l’hocnix a înscris la o 
greșeală a apărării adverse, în min. 66 prin același Panel, care MU 
capul a trimis balonul pe lângă Anton, ultimul ezitând și el aĂ 
iasă la centrare.

După acel gol. .Jiul a riscat totul, a dominat în câmp, da» 
șuturile lui Stancu. Iluza, Neicon, au ocolit de fiecare dată poarta. 
Victoria gazelelor este meritată și prin prisma confirmării dicta, 
nulul devenit realitate: „cine marcă primul, învinge".

JIUL: Anton, Doroș, Mititel, Iluza, Stăncic, TrăirUcu im'». 
70, Szoradi), Cioabă. Stoica, Tzsak, Stancu, Neiconl.

Mircea Ortelecan

KEZULTAȚELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 12 SEPTEMBRIE

Cagliarj — Inter 
Cremonesc — Lazio 
Foggia — Juvcntus

4. Milan — AtaJanta 
Parma — Gcnoa 
Ilcggiana — Piacenza 
Roma — Napoli 
Sainpdoria — ILeccc 
Torino — Udincse

10. Cosenza
11. Pescar a
12. Vcnczia
13. Vcrona

5.
6.
7.
8.
9.

FOND ele

— Florentina
— Breșe ia
— Pisa

— Padova

caș’ iguri 8G 909 J17

Pagină realizată de

Dorel NEAMȚU

Fotbal, divizia 
naționala

REZULTATE TEHNICE; Dacia Unirea Brăila 
— Progresul 4—0; Dinamo — Petrolul amânat; 
Electroputere — Oțelul Galați 5—1; Ceahlăul — 
„U“ Cluj 1—1; UTA — „Poli" Timișoara 1—0; 
FC Inter Sibiu — Universitatea Craiova 2—2; 
Sportul Studențesc — Rapid 0—1; FC Brașov —

In ziua meciului, fostul nostru 
Internațional, omul nr. unu în 
rogby-ul românesc, dl. Mircea 
Ortelecan, artăz; stimat profesor 
universitar la Uni”ersPatea Teh
nica Petroșani, șl-a sărbătorit zi
ua de naștere, iar cel mai frumos 
cadou a fost cel făcut de compo- 
nenții echipei Știința: VICTORIA.

DECLARAȚII ȘI... DECLARAȚII
mai puțin atunci când jucătorii 
Kelemen i-a incitat asupra arhfe 
trilor. Am dori ca cei îndrituîțj 
fu pregătirea galeriilor *ă 
conștienți de marele lor rol

< 
în numele sportului, ad snugbf-idtA * 
al tuturor celor care vă «4
v-au îndrăgit de-a ltutgul j
când duceați firma echipei ȘUhfaj 
ța prin țară șl a echfpei național* 1 
peste hotare, din acest c«iț dc pa
gină, vă urăm cu toată sinceri ’ 
tea „LA MULȚI ANI '•

1 
1 
x
1
1
X
2
4
1
x
X
1
1

lei.

Vasile Bercu: „Felicit echipa 
Știința pentru victorie, dar sunt 
nemulțumit de arbitraj. In puți
ne meciuri, și aoesta a fost unul 
dintre ele, gazdele au obținut pes
te 20 de lovituri de Dedeapsă, iar 
adversarul a fost ținut departe 
de joc".

Emil Drumea : „A fost o victo
rie normală ți mă bucur că tâ
nărul meu pilier Stan, înlocuito
rul lui Soare, a reușit astăzi să-l 
anihileze aproape în totalitate pe 
cel mai bun produs al 
la această oră, pilierul 
acesta a fost unul din 
succesului".

Prof. Suciu Aurel: 
echipe] din Lupeni pentru joc și 
combativitate. Noi am avut în 
teren doi jucători pu.și sub sem
nul întrebării, asupra cărora an
trenorul Drumea trebuie să la 
măsuri disciplinare Rămânem re
cunoscători galeriei lupenene. ii 
felicităm pentru modul excepțio. 
nai în care și-au susținut echipa.

României 
Popa. Și 
secretele

Felicitări

4
I

1 
educarea și susținerea lavorițilo% j 
într-un total spirit de fair-pl«y> ' 
Le spunem un „Noroc bun“ fi I 
vrem ca în sport să triumfe va
loarea și să învingă cel «nai bun. ■ 
Amândouă galeriile sunt formate) j 
din oamenii adâncului șl e4 
buie să se respecte rccțrroo 
pe terenul de sport". ț ;

Mircea Ortelecan: „11 resp^o 
turn pc dl. Bercu, dar îl apia i 
ciem cum .se cuvine pe antrenorul 
nostru Emil Drumea. 11 urăm i 
succes în continuare, d-lur Bi rco ( 
dar părerea mea este că mai are 
de lucrat la echipă, mai ales pen- i 
tiu jocurile ce le susține In de-, 
plasare. Ambele formații pot1 
deveni într-un timp scurt #>utaj< ! 
nice forțe ale rogbj'-nLti; rom*> 
ncsc. f;

l
i

I'

FOTBAL DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Armatura ZaJau — 

FC Bihor 0—2; CFR Timișoara — Unirea A,ba 
luna 1—3; Phocnix Baia Mare — Jiul Petroșani
1— 0; Corvintil Hunedoarti — Metrom Brașov
2— 0; Gaz Metan Mediaș — CSM Reșița 1—2;
Tractorul Brașov — FC Maramureș 2—0; Me
talul Bocșa — ." ’ .............
Brașov — CFR Cluj 1—1; Gloria Reșița 
Diotn-la 5—'J.

' ’ * m ui i i u 1 j ------v f m
Jiul IELIF Craiova 1—1; ÎUIM 

i — CF

FOTBAL, Dl\ IZIA B, SERIA a 111 a i

REZUL'I ATE TEHNICE: Unirea Alexandria — ROVA Roțloii I 
4—0; Ai> Paj-oșeni — Metalurgistul Slatina 5—0; CS Târgoviște — . 
Chimia Găiești 3—0; Electrica C. de Argeș — Minerul (Jricani 1—0| i 
Cimentul Fieni — Jiul Rovinari 4—0; Minerul Măiâsari — Mine-ț 
rul Lupenj 2—0; Metalurgistul Cugir — Constructorul Craiova I 
2—*0; Metalurgistul Sadu — Petrolul Stoina 1—0; Betrolrtl Viidrie • 
•— Dacia Pitești I—0; CS Olt — Parângul Lonea 1—3

■CLA.SAAIENT

Fai ui 0—1; Steaua — Gloria Bistriț«a amânat. 1. Gloria Reșița
XVI V
5 3 2 0 J3— ri 8

CLASAMENT 2. 'Tractorul Brașov 5 4 0 i 8- B u
1. Univ. Craiova 5 4 1 0 15— 8 9 3. FC Miirainureș 5 3 J j ■13— 7 7
2. Farul Constanța 5 4 1 0 8— 1 9 4. Unirea Alba lulia ■5 3 1 î 10— 5 7
3. Steaua 4 3 1 0 6— 0 7 5. CSM Reșița 5 3 1 î 9— 7 7
4. U.T.A. 5 3 0 2 6— 7 6 6. CFR Cluj i 2 2 i 9— |9 6
5. Progresul 5 3 0 2 6 6 7. FC Bihor 5 2 1 2 9— -4 5
6. FC Inter Sibiu 5 2 2 1 5— 4 6 8. IC IM Brașov 5 4 3 I 6- 5 5
7. „U“ Cluj 5 2 1 2 8— 8 5 0. Gaz Metan Media-- a 2 1 2 8— 41 5
8. Dacia Unirea Biui a 5 2 1 2 C— 4 5 10. CF Drobeta > 2 1 2 6— |8 5
9. Gloria Bistrița 4 2 0 2 4— 4 4 41. JIUL Petroșani .> 2 0 3 8— Jî 4

10. Petrolul 4 I 2 1 3 4 12. Phoentx Baia Mau 5 2 0 3 5— '7 4
H. Rapid 5 2 0 3 4— 5 4 13. Metalul Bocșa 5 1 2 2 3—14 1
12. FC Brașov 5 1 2 2 1— 2 4 11. Jiul IELIF Craiova 5 4 4 3 6- ~ 9 3
13. Oțelul Galați 5 2 0 3 6— 8 4 45. Armătura Zalău 5 1 4 .1 7—11 3
14. Sportul Studențz-sc 5 4 1 .3 4— 7 3 16. Metrom Brașov 5 1 1 3 3— 7 3
15. Dinamo 4 4 1 2 2— i 3 17. CFR Timișoara 5 1 1 3 2— 6 3
16. Cealdâul a J t 3 3- 9 3 J8. Corvirn.il 5 J a 3 5—11 3
17. Electroputere » a 0 4 5— 6 2 ETAPA UJ'M.AJu IM «optcnibrie: CSM
18. „Pol|‘ Timișoara 5 i 0 4 5—11 2 Htspța — Tractorul Brașov , Metrom Brașov —

i

1. M.nciui Uricani 6 3 2 1 12— 4
2. Petrolul Stoina 6 4 8 9 12- 5 • i
3. Metalurgistul Cugir 6 4 0 2 11— / 8 1
4. P.aiâagud Lonea 6 4 0 2 ♦— < a
5. Unirea Alexandria 6 3 1 2 18— 1 rj
6. Dacia J’ile.și.1 6 3 1 B 8 f •
7. Jiul Rovinari 6 3 1 2 •- 7 11
8. Minerul Mătăsaii 6 3 4 2 7— 8 7
9. CS Târgo-viștc 6 3 1 2 Ml— S 9 '

10. Electrica Curtea de Argeș 6 3 • 3 £- 8 a1
11. Metalurgistul Sadu 6 3 0 3 ♦- 0 e
12. Petrolul Videle 6 9 9 1 4— 8 fl
13. Cimentul Ifieni 6 2 1 3 ♦— 0 a
14. ROVA «Roșiori 6 1 3 2 •-!• a'
15. Minor,ui Lupeni 6 2 1 a 4- « a
16. Metalurgistul Slatina 6 2 1 a 2-46 a
17. Chimia Gaieșii 6 2 1 3 3-30
18. A.S I’.Troscni 6 1 .2 3 3— 7 4
19. CS Olt 6 1 1 4 &—12 3
2l). Constructorul Ci.nova 6 1 1 •4 4—11 3

CSETAPA URMĂTOARE, 
(Timișoara — FO Inter Sibiu; 
Farul <— Cedhl&uij Unlv. 
Studențesc; Progresul 
Unirea Briile: Petrolul — Electroputrre; Oțelul 
Galați — Steaua] Gloria Bistrița — FC Brașov,

septembrie; „Perii* 
^U“ Cluj - UTA; 

Craiova — Sportul 
Dinamo; Rapid — Dacia

Gaz Metan Mediaș; CFR Cluj — 'Corvinul; Hu
nedoara; IV MaramuiMiș — Mietaihul Bocșa; AC 
Bilxir — CFR Timișoara; Jiul IELIF Graiova — 
Armatura Zaliu; Unirea Alba Hoția — Thuonix 
Ba.a Eire. JIUL BeUo>»ui — GLORIA Rty, ița; 
CV Drobeta — JCTM Brașov.

ETAPA VUTOAilE, 19 sepii nînrie: Unire i
Olt; R >^A Roșiori — AS Paroșeni; Mvlaiurvi
'Imrgovișv ; Chimia Găiești — Electrica C dv Argef; iu .aerul Ih i- 
canj — ‘Gimcntul Fieni; Jiul Rovjnarj — Minei tu ..... jt-w-n Mi. 
norul 'I.npru,i —■ Metalurgistul Cugir; Constructorul Craiova
Miflt dui?gi.si.lll .fiadu; Petrolul TLoma — litrului VidG- Daria 
iești — Parângul Izinca.
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Intre adevăr și exagerare DECES

iUrmare din pag 1)

— Care este termenul limită 
pentru raportul final ?

— Este aprobat pentru 15 oc
tombrie 1(93. Personal nu mă 
eimt băgat cu nimic în caceal
maua corupției datorată acestor 
Intâmplăr, ce vi le-am povestit.

__ Ați folosit termenul corup, 
țle. Cum comentați lungile dez
bateri despre acest fenomen ?

— Contrar unor alte opinii, am 
convingerea că aceste dezbateri 
trebuiau să aibă loc. Acele zile 
și nopți s-au constituit într-o dez
batere politică pentru clarifica
rea stării de fapt din societatea 
românească. A fost corupție șl 
înainte de evenimentele din de

cembrie 1989. dar in acești trei 
ani a fost pur și simplu descătu
șată prin libertatea din viața 
economică, în primul rând, și 
cea spirituală, în al doilea rând.

— Vă rog să exemplificați.
— Imperfecțiunile Legii 15 din 

1990. Patrimoniul regiilor auto
nome și al societăților comercia
le cu capital de stat s-a lăsat la 
bunul plac al unor incompetenți 
ori rău intenționați. Proprietatea 
are laturile ei indivizibile, anume 
dreptul de dobândire, posesiune, 
folosință, de uzufruct. De aceste 
elemente s-au prevalat consilii 
de administrație, directori, a- 
tunci când, neîngrădiți de vreo 
aprobare a statului, unicul pro
prietar, au încheiat tranzacții de

vânzare din patrimoniu de mij
loace fixe la valoare reziduală 
sau de fier vechi. Fără licitație. 
S-au încheiat contracte de asocie
re dezavantajoase cu parteneri 
străini ori români.

— Ați început dezbaterile la 
legea contractului managerial. 
Ce prevede ?

— In esență are încredere în 
organizarea și conducerea efectl 
vă și profitabilă a unei activi
tăți economice, care să fie atri
buită prin lege unei persoane fi
zice sau juridice, performante.

— Cum se va verifica manage
rul bun de altul prost 7

— Se va încheia cu acela care 
va prezenta cel mai bun plan de 
afaceri, sub raportul profitului. 
Aceasta este performanța.

FAMILIA Lașcu Vasilc și Ana fiică, cu nemărginită durere 
anunță decesul celui ce a fost

DOBROVICESCU TOMA
înmormântarea are loc azi, ora 15, de la capela Evanghelică.

(0125608)

COMEMORARE

FAMILIA anunță cu aceeași durere trecerea a 6 săptămâni 
de la decesul celei ce a fost

MERIȘOREAN ANA
Amintire veșnică! (0125594)

PUBLICITATE
Românii an îndeplinit ultima dorință a tribunului

(Urmare din pagina I)

și consilii județene. Fanfara re
prezentativă a armatei a trebuit 
să intoneze dc, exact, 100 de ori 
înălțătorul îndemn patriotic „Pre
sarăți pe-a loc morminte/Ale lau
rilor foi“.

După aceea, pe scenă, au apă
rut tulnicăresele dc la Bulzești 
șl Blăjeni, „Doina Iancului“ din 
Cluj-Napoca, „Fluierul Iancului“, 
din Baia de Criș, Taraful din 
Câmpeni, „Rapsozii Zarandului" 
dar și ai întregii Românii: Veta 
Biriș, Mariana Anghel, Mariana 
Deac și Nicolac Furdui-Iancu. Ni

meni nu a mai crezut că acest 
spectacol va mal avea loc a zis 
Marioara Murărescu. Credința în 
Dumnezeu și duhul lui Avram 
lancu ne-a arătat, tuturor, că 
totul poate deveni realitate. Ro
mânii care au așteptat cu stoi
cism vremea bună au fost răsplă
tiți așa cum se cuvine. Ultima 
dorință a eroului, formulată la 
Câmpeni în data de 20 decembrie 
1850 a fost îndeplinită. „Unicul 
dor al viețij mele pentru care, 
după puteri, am și lucrat până 
acuma", a fost să-șl vadă națiu
nea fericită. Alături de Nicolae 
Furdui-Iancu, românii au consta

tat că lancu a rămas mare și 
brav. Înfruntând cu stoicism po- 
trivnicia naturii, oamenii au con
statat că „toată averea mișcătoa
re și nemișcătoare" a eroului-tri- 
bun a trecut în folosul națiunii. 
Pentru că „Om ca lancu nu-i în 
lume".

Din Valea Jiului au fost pre- 
zenți. depunând coroane de flori, 
primarul Petroșaniului, dl. Gheor- 
ghe Berea, primarul Petrilei, dl. 
Ionel Mogoi, prim vicepreședin
tele Ligii Sindicatelor, dl. Petru 
Braiț și un mare iubitor a lui 
Avram lancu. dl. ing. Lucian 
Iftimie. (Mihai BARBU)

S.C. Electro-Star
Petroșani, str. Avram lancu, nr- 8, 

COMERCIALIZEAZĂ
— Instalații recepție satelit
— TV color Goldstar
— Calculatoare HC 91

S.R.L.
telefon 545632

(0125598)

lllllllll'llllllllllllltn//, <-////,rZ///ZZ//Z//Z/ZZ/Z-'z» • .. fl u> 7/zZZj ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZz/7ZZ/ZZ7ZZZZZZ/

Mita 
publicitate

ANIVERSARI
r^COLECTIVUL. SG „Lui J 

Comaliment" SRL Vulcan u- ) 
rează patronului Naște Octa- i 
vian, cu ocazia zilei dc naște- J 
re, multă sănătate, succes în j 

i afacer; și tradiționalul „La 1 
’ mulți ani I". (0125605) {

CU OCAZIA zilei dc naștere 
doresc iubitei mele colege Dora 
Năsui, un cald și sincer „La mulți 
aru !“. Cu dragoste, Rodica Poto- 
roacă. (0125601)

VANZARI CI Mt’ARARI
CUMPĂR mărci orice sumă ; 

angajez vânzătoare. Vulcan. N. 
Titulescu, bl. D7, sc. II, ap. 37. 
(0125621)

VÂND video recorder Funai, 
nou, cu telecomandă .și televizor 
color Spectru, garanție un an. 
Informații: Petroșani, Aviatori
lor, bloc 25 A/3 (penultimul bloc 
din Șerpărie). (0125600)

VÂND mașină Ford Consul — 
500 000 lei. Petroșani, Oltului, nr. 
4 (Colonie), zilnic. (0125623)

VÂND garsonieră în Petrila, 
str. Al Sahia, bl. 2/12, intre o- 
rele 14—18. (0125619)

VÂND motor Trabant complet. 
Petroșani, Slătinioara, 1/30, după 
ora 16. (0125620)

VÂND casă, curte mare, posi
bilitate privatizare în Petroșani, 
lângă Șenal i nr. z (Colonie). Gh. 
Bairițiu, 21, zilnic. (0125622)

VÂND urgent, convenabil, mo
tocicletă MZ-ETZ 251. Telefon 
545693. (0125557)

VÂND microbuz Mcjccdcs Die
sel sau schimb cu alt autoturism 
Dacia și diferență; Dacia 1310, 
nelnmatricul.ită, cu 650 000, Da
cia Break, 950 000 și LV color. 
Petroșani, str. Ghcorghc Barițiu,

nr. 26, telefon 544739 (Colonie, în 
spatele gării). (0125613)

VÂND apartament 3 camere, 
Petrila, zonă centrală. Relații : 
telefon 550100. (0125569)

VÂND urgent, convenabil, bi
cicletă Balcan, stare bună. Rela
ții: telefon 543143. (0125593)

VÂND garsonieră confort I, 
Petroșani, zona Piață. Telefon 
545321, după ora 16. (0125592)

VÂND motocicletă Minsk, sta
re perfectă. Telefon 545531, după 
ora 13. (0125578)

VÂND lemn construcție casă 
(vilă), bârne, grinzi, știucâtură, 
coarne, scândură, foastănă, tablă 
aluminiu. Telefon 541680, între 
orele 9—13; 17—19. (0125563)

VÂND apartament 2 camere, 
str. Independenței, etaj 4, I’etro- 
șani. Informații: telefon 545960, 
după ora 16. (0125606)

VÂND 2 apartamente in Petri
la și cedez spațiu comercial a- 
menajat măcelărie, preț convena
bil.. Informații: Petrila, 8 Martie, 
54/50, etaj 2. (0125597)

VÂND garsoniera Petroșani, U- 
nirii, bloc 18, sc. 2, ap. 2. Infor
mații: zilnic, între orele 17—19. 
(0125602)

VÂND garsonieră Petroșani, 
zonă centrală ocupabilă imediat. 
Telefon 512410. (0125603)

VÂND urgent Dacia 1300, preț 
avantajos. Telefon 515397. (0125615)

VÂND Dacia 1310, motor 1100, 
5 trepte, fabricație 1990. Telefon 
515645 sau Hotel Central, camera 
106, orele 15—19. (0125614)

VÂND televizor color, video 
recorder Hitachi, mobiiâ combi
nată, frigider Arctic, 240 litri. 
Anton Păun, nr. 30, I’z-trosani. 
(0125612)

VÂND cuptor microunde sigi
lat și motor D 1100 complet. Te
lefon 543134. (0125611)

VÂND construcție metalică 
2,5 x 6,5 x 2 m pentru garaj sau 
punct desfacere, l’reț informativ 
500 000 lei. Telefon 511196, orele 
16—18. (0125610)

VÂND apartament două came
re, Petroșani, Independenței 15, 
și Dacia 1310, an fabricație de
cembrie 1984 stare foarte bună. 
Telefon 545801. (0125616)

VÂND apartament 4 camere, 
mobilă dormitor, bucătărie, bi
bliotecă, televizor color. Relații: 
Petroșani, Aviatorilor, bloc 64 
A/13. (0125617)

OFERTE DE SERVICIU
BAR COLA Petroșani, str. A- 

vram lancu, nr. 8, angajează, cu 
carte de muncă, ospătară. Con
diții: liceul de specialitate. In
formații, la sediu. (0125599)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI
SCHIMB apartament 2 camere, 

Petroșani, cu garsonieră Petrila. 
Relații : Petrila, 7 Noiembrie, 
2/12. (0125607)

STUDENT, caut pentru închi
riere garsonieră sau apartament 
2 camere, cu telefon. Telefon 
542610. (0125595)

PIERDERI
PIERDUT legitimație de servi

ciu pe numele Uizică Marian, e- 
libcrată de EM Vulcan. O declar 
nulă. (0125G09)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Lărgcanu Dumitru, 
eliberată de Preparația Petrila. O 
declar nulă. (0125596)

începând din 20 septembrie ac., în Petrila, 8 Martie 
(lângă piață), vă așteptăm la

MIXT MA6AZ1N „AHDONE“
Magazinul nostru vă oferă, la cele mai avantajoase 

prețuri :
■ produse alimentare preambalatc, băuturi alcoolice 

și răcoritoare, țigări, cafea etc.
■ îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie
■ în perspectivă: produse electrice, electronice, chi

micale, Bijuterii, lenjerie, papetărie etc- (0125604)

RAGCL l’etrosani-Aninoasa '
>

face cunoscut că, din motive tehnice sc amână licitația 
pentru următoarele obiective:

—- Sera Lonca și magazine desfacere flori Petroșani;

— Gospodăria de ciment din str. Cărbunelui Petro
șani ;

— Spațiul comercial neaiimentar situat in str. Timi
șoarei, nr. 1, Petroșani.

R.A.G.C.L. LUPENI
anunță intenția de majorare a chiriilor pentru locuințe din fondul de stat, începând 
cu 1 noiembrie 1993, conform prevederilor art- 3 din Hotărârea Guvernului nr. 
206/07.05 1993, astfel j

Tarif lci/mp, luna și zona de amplasare
Nr
(,rț’ Felul locuinței locuib.

Zona I 
depend. locuib. depend. locuib- depend-

1. Casc colonie 50 30 45 25 40 20
2- Blocuri f- incălz. 55 35 50 30 45 25
3. Blocuri cu incălz. 60 40 55 35 50 30

a) Pentru curie și grădină se stabilește tarif de 15 Ici/mp/an /

C'otidunul d< opinii șj informații „ZORI NOI“ apare 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SA 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621 /199I.

Cont virament: 3070G0201 — BCR 
troșani.

Director: MIRCEA BUJOllESCU
Director executiv; ing. Ah 

BOGDAN

R1DACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolac Bălccscu nr 2. 
Telefoane: 541GG2 (director-redactor șef); 

515972 (director execuți v-adminislrativ 
difuzare), 512161 (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolac Bălccscu nr. 2. Telefon 541365.

Materialele necomandatc șl 
ncpublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală $1 juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinso fn articole aparțin, în 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU :

Responsabil de număr :
Horei NEAMȚU

Corectura :
Emilia ACIIIREI 

Viorica FIRȚULESCU


