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— N-am rezolvat noi toate pro
blemele. dar următoarea ședință 
(n,n. —’eta anunțata pentru ieri), 
sperăm să fie mai aerisită, mai 
tlșoai .i și maj scurtă și de ce nu, 
mai eficientă. Am remarcat și o 
Oarecare temere la membrii Con
siliului de administrație și mi 
SO pare fiiesc, când se antrenea
ză responsabilitatea fiecărui.i. ca
re este destul de mare în luarea 
unor decizii. Și asta, având în
v dere că sunt mal multe tre
buri „delicata", cum ic spunem 
î. >i. Ca toata lumea. Chiar dacă 
unii nu sunt salarlații Regiei. aș- 

pt;îm 6ă se afle deznodământul. 
'.’ -m ca acest deznodământ să 
ubâ mc cât mai curând. Sa nu

Noua conducere și strategia imediată (II)
se creadă... Am trimis niște a- 
drese organelor în drept, pentru 
a urgenta derularea proceselor, 
anchetelor, indiferent de faza In 
care se află fiecare, ca su termi
năm odată cu suspiciunea și tot 
„folclorul" care circulă în jurul 
acestor probleme. Repet. Nici 
pentru noi, nici pentru cel în cau
ză .și nici pentru cei care, pe 
bună dreptate se întreabă ce se 
face cu banii ăștia ai țării. Cât 
privește producția, cu satisfacție 
remarcam că există o continuita
te în ceea ce privește nivelurile 
atinse, aproape la toate unitățile. 
Ea vine ca urmare a tot ceea ce 
s-a întreprins șl a progiamclor a- 
pllcate la toate unitățile și a tot 
ceea ce s-a făcut în perioada 
anterioară. Să nu trăiască cineva 
Cu impresia că schimbarea unui 
consiliu de administrație .și a 
unui director general înseamnă 
stingerea a tot ceea ce s-a între
prins anterior. Iar dacă e să vor
bim de profesionalismul sau de 
omenia domnului Costinaș, mi se 
pare pertinentei ideea care ar 
trebui să stea în fața fiecăruia, 
care se lansează în comentarii pe 
această temă, că acest om a făcut 
atâtea pentru mineritul Văii Jiu
lui încât nj poți acuma să-l bla

— Interviu cu dl- ing. ALEXANDRU BLA J — 

directorul general al Regiei

mezi. să-l „pui la colț" si să tragi 
cu gloanțe de cauciuc in el pen
tru c așa îi place unuia sau al
tuia. Trebuie să-l luăm pe fieca
re, așa cum e, cu binele și gre
șelile lui.

La fiecare din unități sunt 
probleme de intrări și de ieșiri de 
capacități, nu foarte perfect co
relate pentru că sistemul funcțio
nează de așa manieră încât per- 
turbațiile nu sunt numai de na
tură tehnică sau organizatorică, 
ci ți ca urmare a neasigurării la 
timp, a neprocurărli la timp prin 
diferite căi a celor necesare. Ve
deți acum este așa : banii jos, 
marfa în mașină sau la tren. în
cep chiar din 15 preliminariile 
pentru trimestrul IV, prin apor
tul conducerilor unităților și al 
consiliului tehnic al Regiei, la 
care am cerut — cu caracter de 
noutate .șl ca o necesitate — a 
timpului anexarea unei schițe 
de preliminar a producției mi
niere pentru 1991 care să stea 
la baza argumentării subvenției 

necesare pentru anul viitor. E 
bine să ne pregătim cât mai din 
timp, să facem demersurile nece
sare. cât mai din vreme, pentru 
că, desigur, vom avea și acte 
legislative aprobate de Parla
ment și care ne vor obliga la co
recții, la momentul respectiv. 
Dacă mergem cu gândirea și mai 
departe ți intr-o perspectivă mai 
îndepărtată, reluăm ideea docu
mentației privind strategia pe 
termen scurt a mineritului Văii 
Jiului. Nu are nici asta caracter 
de noutate, nici ceva senzațional. 
Dacă la nivelul economiei națio
nale, guvernul elaborează o ast
fel de strategie, nu văd nimic nou 
sau formidabil ca la nivel micro
economic să se elaboreze o astfel 
de prognoză. Sare poate fi actul 
de bază al viitoarei intervenții a 
slatului în activitatea minieră din 
Valea Jiului. Cu satisfacție’vreau 
să informez — chiar dacă nu e 
chiar plăcut pentru noi — avem 
dezlegarea Ministerului Industriei 
pentru a începe finanțarea lucră

rilor de alimentare cu gaz a Văii 
Jiului, dar din păcate nu exista 
încă elaborată documentația. E 
o situație neplăcută. De trei ani 
cerem bani, n-am făcut proiecte
le, acum avem banii, nu ne pu
tem apuca de lucru

împreună cu Consiliul județean, 
cu primăriile orașelor din Valea 
Jiuljii cu bunăvoința celor de la 
institutele de proiectări Deva și 
Mediaș sperăm, până la iarnă să 
putem avansa cu lucrările.

O a doua informație tot cu ca
racter social se referă la aproba
rea ce am obținut-o pentru repa
rarea unor blocuri de locuințe 
sau pentru continuarea construi
rii jcelor oprite în diferite stadii, 
cu precizarea — și aici din nou va 
trebui să ne așezăm la masa ne
gocierilor cu RAGCI.-ul — că nu 
va putea Regia să investească 
bani în niște blocuri care nu-i 
aparțin. Prima etapă, care este 
finalizată, este inventarierea a- 
cestor spații pentru care urmează 
ca împreună cu primăriile șl 
RAGCI urile să negociem prețu
rile și metodologia trecerii lor? 
>n patrimoniul nostru, după care 
să găsim constructorul, să dema
răm lucrările.

c
Rapsodii de toamnă

la șurubul, na șurubul...
• Daca ar fi su ne ghidăm dtipa calendar, ar însemna cu mai 

e un pic până la .Ziua Recoltei", • Cum toamna se numără bobo
cii (de trandafir 1), ajungem la concluzi i că am semănat liniște’ 
ți-a ieșit corupție. a Fiind de genul feminin, s-a dovedit că aceasta 
(corupția, adică) e virgină. • Normal, din moment ce cunoaștem 
niedia de vârstă a Guvernului, Parlamentului și a altor .instituții".
• Sorupția e o Fata Morgana. • O vedem toți dar nu o prinde 
nimeni. a Alergăm după ca ca bezmeticii • In acest timp șurubul 
se strânge. • Un exemplu — ca să trimiți un copil la școală, cum
peri rechizite .și alte cele, de vreo 30 000 lei. • Adică, salariul mi
nim. a Șl, un altul — la iaină întreținerea unui apartament cu 
3 came.e va costa 30 090 lei. • Tot cât salariul minim. • Se strân
ge șurubul. • Dl. Vă' ăroiu zice că fiecare județ va consuma din 
giăul pe care l-a produs. • Înseamnă ca populația județului Hu
nedoara va mânca oțel șl cărbune. • E bine, bine, e foarte bine.
• la șurubul, na .șurubul I • Stăm bine insă cu viața politică.
• Aici șurubul n-are filet • Minciuna, incompetența și intoleranța 
sunt deja „înșurubate". • La politică externă, folosim o cheie de 
16—18 (nu de 1918 I) și mai slăbim șurubul cu ungurii mâncători 
de români. a Ministrul lor de externe a venit pe la noi. • Ozosepl
• In Valea Jiului • liniște și pace. a Ne-o fi ajungând șl nouă I
• Uzina de la Paroșcni ne promite că, dacă suntem cuminți, de 
la 1 octombrie ne d.i și apă caldă • Să ne mai spălam. • Asta 
numai dacă RAGCL-urile își pi. lese datoriile. • De sule da mi
lioane 1 • Greu da crezut e-o sâ ne spălăm, dacii nil strânge cineva 
șurubul. • folosiți săpunul Palmolivc, notin senzație de catifelarel
• . res^1 ,'n Jiului e, cum spuneam, liniște. • Gospodari,
locuitorii ei cumpără prune cu basculantele. • In boxe, subsoluri. 
J uscătorii, mlraeuloa“.de fructe 6Unt puie la „dospit". a După 
rare cartierele noastre vor fi Inundate de mirosuri amețitoare de 
borhot șl țuică „doi pe-o craca". • Un kilogram de prune se in 
.,< n-gros“ ctl 150 lei • Din cinci kilograme de prune ies 2 litri d» 
țuică. a Ei ? Atunci să vez[ „șurubul, na șurubul * • Ce mai e 
pi in Valea Jiului 7 Se anunță procese „lari" cu fostele „mărimi" 
d<? la RAR. • Fiecare ritm șf-a așternut, acolo va dormi • Ducă 
s-a slruns șurubul... a Oricum, Jiul curge pe ai ren,i niului. • Șl I 
nepăsător la toate ce’n • Spre fina), doua inlrebăii. • Cum ră
mâne cu strimtul șurubului, daci un boican di nnirliluri (dc trei 
kile), costă 1600 ici 7 • Ce maj punem lângă acritură 7 • D.r-ă 
aveți un ră .pous credibil, siriețimi I

M iliuiibr.n oasli<i.
Mirten III JOII» s< l 

v--------------------------------------------------------------------

Datorită duWării prețului la hârtie, suntem 
nevoiți sa vindem ziarul nostru de sâmbătă, care 
apare in U pagini, la prețul de 50 lei bucata.

Abonamentele răipăn neschimbate.
Vă mulțumim pentru înțelegere 1

GREVA FOAMEI 
a durat o singură zi

Șansa domnului B ițalan a fost 
noul director a| Regiei autonome 
a huilei, dl. ing. Blaj, lși pierdu
se aproape orice speranță >n aâ- 
sirea unui loc de muncă, făcând 
cârme, din martie 1992, pe la mai 
U atc exploatările miniere, RAH 
și Liga sindicalelor. Fapt pentru 
care hotărâse, in disperare de 
c.iii/a sa apeleze la ultima forma 
de ași face publica doleanța: 
greva foamei. Domi)U| director 
general Blaj a rezolvat problema 
cu operativitate. Astfel, dl. Băță- 
lan a primit repartiție pentru 
angajare la Prcparațiu Petrila. 
In numele sau și al familiei, mul
țumește celor care i-au facilitat 
angajai ea (l’.N.)

Doar o cantină pentru elevi
•Smguu cantină a elevilor din 

l’etro.ani este lu Licoul econo
mic. Pe lângă tot ansamblul do 
pregătiri penii u deschiderea a- 
reslui an șeol ir, in liceul econo
mic '.unt griji uniri, astfel încât 
r intuia, începută din 1990, su 1 le 
funcțională. Cea mm ter -isersu- 
tă chestiune, care s-ti soluționat, 
In sfâi jit, a fost branșamentul la 
sistemul de energie electrică, ac
țiune inceputu dln primii vai ă. In 
cantina vor mânca peste1 100 e- 
levi ai Liceului economic și incu

Cinstire eroilor
ln anul 1941, Batalionul 9 Vâ- 

natoii de munte din Hațeg a par
ticipat la luptele pentru elibera
rea Bucovinei, Nordului Basara
biei și Transilvaniei. Primul din 
cei 49 de ostași câzuți atunci a 
iust sublocotenentul Antoniu Ba- 
lomiri din Vulcan.

Așa după cum scrie Preotul 
Teodor Mnescu, Parohul Biseri
cii „Popa Rusu" din București, 
cel care a însoțit pe front acest 
batalion, Antoniu era „o ființă 
delicata ca o fetița și cuminte ca 
un prunc". Părintele nu s-a des- 
pâi ți t nici astăzi de cei 40 de os
tași câzuți, pomenindu-i In rugă
ciunile și slujbele de la biserică.

După lăzboi, strada din Vulcan 
pe care a locuit sublocotenentul 
Antoniu Balomiri a capătat nu
mele acestuia. Astăzi, ea se nu
mește „strada Gurii". Sugerăm 
pe aceasta cale Primăriei din 
Vulcan să revină la vechea de
numire, cu dovada că generațiile 
xiitoare știu sâ prețuiască așa 
cum se cuvine sacrificiul Înain
tașilor. (Vali LOCOTA)

vreo 50 din Liceul Industrial șl 
Liceul de inloi in.ilicu. Așadar, 
pe lunga deslușiți arca unui învă
țământ teoretic și profesional de 
cajilale, atenția se mai îndreaptă, 
constant. către aprovizionarea 
cantine i cu cele i> '.‘sare acestui 
an școlar.

lată cui il costă pe un elev, de 
oriunde cile el și în oricare liceu 
învață : 595 lei/zi masa la c înti
nd, 220 lei/Rmă regla la cantină, 
330 lei/lună laxa de cazaie in 
căminul internat. (T. .SPATARU)

Vuietul gândurilor si lumina 
privirilor, zâmbetul gingaș șl 
pașii liberi, sărutul frumos |l 
mereu ștrengăresc a< școlarului 
au umplut miercuri, 15 septem
brie, marele amfiteatru al școlii, 
intrând apoi, aproape pe 
nesimțite, pe ușa larg
deschisă a sufletului dascălilor 
până în clasele cugetului româ
nesc.

4

Liceul teoretic 
și industrial 

Petroșani

La Liceul teoretic Petroșani, 
director prof. Mircea Munteanu, 
director adj. prof. Constantin Le- 
ba, și la Grupul școlar industrial, 
director prof. Groza Severin, di
rector adj. prof. Marla Lăpădoș 
și prof. Constantin Militaru, at
mosfera sărbătoreasca a tncăntat 
prin prospețime ți cumințenia» 
depășind hoinar și mioritic gra
nița pesimis’â a economiei da 
piață.

Flori, chiote, amintiri, retntâl- 
niri, strângeri de mâini, forțâ, 
imaginație, încredere, bucuria 
iată poezia acestui roman terii 
intr-o cllpu de inălțare a țeolii 
romanești, deschiderea noului 
an școlar.

Bine ați venit elevi, a însemnat, 
in primul rând,

Bine tc-am .găsit, .școală dragai 
(Doici NKAMȚU)

mlraeuloa%25e2%2580%259c.de


2 ZORI NOI VINERI, 17 SEPTEMBRIE 1993

S.C. Drob S.N.C.
O firmă în continuă

ascensiune
l’e drumul ce duce spre zona de agrement „Brazi1* — str. 

Cabanei nr. 1 — a apărut, de anul trecut, o clădire care se impune 
privirii prin aspectul său plăcut. Acesta este micul, dar cochetul, 
complex alimentar și de alimentație publică al SC DROB S.N.C. 
A pornit în 1990 ca asociație familială Cu un chioșc în care se 
găseau țigări, dulciuri și băuturi răcoritoare. Bucurându-se de un 
vad bun, o aprovizionare constantă și o servire atentă, câștigu. 
rile au fost ascendente. Asociația se dezvoltă astfel că, pe 4 mai 
1992, se transformă in societate comercială, diversificându-și acti
vitatea. La parterul noii clădiri funcționează un magazin bine 
aprovizionat cu mărfuri alimentare foarte căutate: zahăr orez, 
ulei, sare, făină, carne și produse din carne, purtând marca foarte 
apreciată a COMTIM-lilui. Condițiile de păstrare și expunere sunt 
dintre cele mai bune, menținând calitatea și prospețimea mărfu. 
iilor. Tot de aici mai puteți cumpăra o gamă bogată de dulciuri, 
băuturi alcoolice și țigări autohtone și din import, Cocy-Cola, alte 
băuturi răcoritoare trecute prin dozator, inghețatâ, produse cos
metice, papetărie. Personalul este format din vânzătoarele Ana 
Munteanu, Doina Aioji, Edith Silvcstcr și merceolog Simona Ga- 
boș. Personal tânăr dar serviabil și priceput.

începând de astăzi, vineri. 17 septembrie, continuând ascen. 
siunea, firma se extinde prin inaugurarea unui local de alimentație 
publică, l.a etajul acelceași clădiri, sunteți invitați să pctreceli 
momente plăcute in ambianța noului cafe-bar „Enigma". „O 
unitate originală, cu produse originale" — așa cum afirmă patronul, 
dl. DROB. Această mică bijuterie, lambrinată în lemn de stejar, 
având mobilier din același material, vă oferă un variat sortiment 
de băuturi alcoolice, sucuri, cafea și unele... surprize, dintre cele 
luai plăcute. Muzica și iluminatul, ambele de calitate, contribuie 
la întregirea unei atmosfere de bună dispoziție. Dezlegați această 
„Enigma" și nu veți regreta! Și încă ceva. Zilnic, pe parcursul a 
o oră — stabilită de patron — firma plătește o parte din consuma
ția cliențilof. Suma rămâne o... enigmă.

Trebuie menționat că la amenajarea drumului spre „Brazi" 
și la captarea izvorului — pe o lungime de 200 de metri — ce-și 
revărsa apa pe stradă, a contribuit substanțial și firma „Drob".

Pentru înțelegerea de care a dat dovadă, dl. Drob mulțumește 
Consiliului local Vulcan. De asemeni, mulțumește meseriașilor 
care, prin munca lor, au ajutat ca inițiativele sale să devină rea. 
litate. (Paul NICULE.SCU)

Cu toate că a spart munții in anii *50

Primui st ah ano vist al țării n-a fost 
„Erou al Muncii Socialiste"9(I)

■ Inalful titlu a ajuns să se
Strada Poieni, numărul 3 din 

Petroșani. O casă, cochetă, a câ
nd curte este boltită cu viță de 
vie. Aici locuiește — acum a- 
proape nebăgat in seamă — pen
sionarul Ludovic Pop. Cine iși 
«nai amintește cu acest om, care 
(Ic curând a împlinit 82 de ani, 
era, cu patru decenii în urmă, pc 
prima pagină a ziarelor? Pilda 
lui și a ortacilor sui era făcută 
cunoscută întreg:i clas»? munci
toare din Republica Populară 
flomînă (ușa era ortografia denu
mirii tinerei republici). In acea 
zi de 7 iulie l't 19, la ora șase 
dimineața fix, Ludovic I’op și 
brigada sa de la mina Petrila 
reușiseră ceea ce doar .Stahanos 
ți ai lui din Patria Sovietelor 
mai f «cuscru: îndeplinirea primu
lui plan mual înainte de ter
men. In cazul lui Pop Ludovic, 
acest „înainte de termen" însemna 
șase luni. Răsunătorul succes, 
fh't’r it d<- organele d<- propa
gandă specializate, a finit încon
jurul patriei. Cel care-1 repurtase 
a fost numit, automat, primul 
P.ihanovist al țării...

Ir ciuda vârstei inaintate, dl. 
Ludovic Pop apare ca un r>m 
vioi. I i amintește pe: foci diferite 
Episoade d;n viața sa. Pc poarta 
minei Petrila a pătruns, intui i 
pură, la 15 angli .t 1926. Av<*a I) 
an. fără opt zile. Pentru a fi an
gajat s-a dat de șaisprezece. A 
reușit • i-i fragă jn piept pe func
ționari deoarece era un tip robust. 
Așa cum trebuia sa fii pentru 
a intra în subteran. Croit pc 
muncă, a lucrat pe brânci. Rc- 
uino;iștc o chestie la care — da- 
că-1 Întrebam cu vreo cinci ani 
în Urmă — precis că nu-mi răs
pundea la obiect. Cât câștiga în 
acel ani? Acum o poate zice fără 
occ’îșurl Ahturi, deci — când 
ișa cum ne Învățau manualele 
pe noi, ăștia maj tineri, clasa 
muncitoare era obugatrt ț>a su
porte crunt# exploatare a bur
ghezi, i — vagonetarul Ludovic

iu.i in mâna 5920 d<rici. Leul

lâfăie pe reverul alici haine
era leu, avea coama aspră și se 
schimba și ia Paris. Un leu era 
un franc. In '49, când cu răsu
nătorul succes care i-a făcut să-i 
apară numele pe paginile tuturor 
ziarelor centrale și regionale, băga 
in buzunar câte 20 000 de lei. Lu
nar. Erau buni, prea buni pe 
vremea aceea, dar numai la noi. 
Dincolo, nu ți-i mai băga nimeni 
itl seama. Peste „cortină" nu tre
cea» nici leul. Dar’mite omul 
muncii. Pentru acesta din urmă 
exista un singur rai: cel zidit de 
marele frate ~de la Răsărit...

Anii de la sfârșitii] deceniului 
al patrulea și începutul celui de
al cincilea erau cei ai întrecerii. 
In muncă. Ludovic I’op î i amin, 
toște cum, tot prin ’49, a fnst 
intr-un schimb de experiența la 
mina Lupeni. .Schimbul a durat 
opt orc. Un șut. D< tul ca să-i 
lase pe ortacii lupenari cu ochi-n 
coperiș; 482 Ja sută depășire de 
plan. Ma uit |a dumnealui ca 
la ItOMBAC, Nu-mi vine să crea. 
Chiar așa, domnule, spărgeați 
munții? Erați chiar zmei? N(1 se 
facca nici o .șmecherie? Dl. Pop 
este și acum convins că — la fel 
ca și in cazul malacului rus Sta- 
hanov — totul a fost nearanjat. 
Câ nu se lua do la alte brigăzi 
să se bage in contul lor. .Singura 
'hostie care se făc.,a era că grupa 
robotea și în zilele de duminici. 
Cărbunele dat atunci se adaugi 
'-eliii sco-, in timpul • ăptumiiini. 
Deci, trei posturi ori patru câș
tigau* d;ntr-un foc.

In c.mvi.i mare, într-o vitiină, 
II. Pop păstrează cu sfințenie a- 
mintirj din anii tinereții. Diplo
me, un postament cu un v.igonct, 
cutcva lămpi de miner .și o mul
țime de decorații. De loatc cali- 
brtirilc. Ai putea umple o căciulă 
cu elf. O mc și pc cca cu Ordi
nul Muncii Clasa I. E>-țe al doilea 
-lin țară care a primli-o in 1948. 
După academicianul 0.1. P.irhon. 
Din maldurlll de decorații — fără 
ni i o valoare acum. în afară dc 
ci sentimentala — lipsește una.

„Toamna lupeneană“

Concurs de muzică ușoară
In cadrul manifestării „Toamna lupeneană", va avea loc un 

concurs de muzică ușoară și de dans modern. Sunt invitați să pa»- 
ticipe toți cei interesați, indiferent dacă sunt (sau nu sunt) domi- 
ciliați în orașul Lupeni.

înscrierile în vederea preselecției au loc până în data de 23 
septembrie la Clubul sindicatelor din Lupeni, la doamna directoare 
Jana Petrișor. Conclusul este dotat cu importante premii. (V.L.)

H O R O
EECiOaK/V <,t/l (J.ȘLI1.
Dacă puteți înțelege că un co

laborator vă poate fi și prieten, 
succesul e garantat.

OHLAâin CÂINELE
Emiteți Judecăți de valoare cam 

îndrăznețe, cu prea mulți martori. 
Asta v-ar putea indepăria do țel.

\ > K i A >1** - ,,, i 1
Scadența unei promisiuni vă 

ține legat(a) — dezavantaj față de 
concurența, care arc toată liber
tatea de mișcare.
bAGE i A i Ui< — ȘOBOLAN
Emoția cauzată de iminența u- 

nei schimbări de decor vă întu
necă puțin rațiunea. Nu veți re
greta, totuși, aventura...

CAPRICORN - BOU
Știrea care vizează intimitatea 

dv. vă parvine târziu, după ce 
rlă ocolul târgului, pe cale bucală.

\ ARSA 1UR — 1 IGRU
Excesele se răzbună. Cu puțin 

tact, corăbiile pot fi readuse la 
linia de plutire, dar asta nu va 
ține mult.

Cea dc Erou al Muncii Socialiste. 
Dl. Pop a aflat, după ani și ani, 
că era propus .și pentru acest ti
tlu. „L-au lucrat", însă, mai ma
rele sindicatului de atunci și di
rectorul minei. Așa s-a ajuns ca 
înaltul titlu să se lâfăie pe reve- 
ml altei haine.

Ghcorglic OLTEANU,

In rața puterii ursului.

Cârmaciul Chilă a 
înclina t, primul, steagul

Cel mai vestit miner din țară, 
in anii primelor planuri cinci
nale, a fost dl. Pop Ludovic. 
După îndeplinirea, Ia 7 iulie ora 
(> dimineața a întregului plan a- 
iri.il, brigada a fost trimisă, în 
mod gratuit, la băi. Ei au putut 
să aleagă o stațiune de pc întreg 
cuprinsul țarii. I.a munte sau la 
mare. Tovarășa Liuba Chișincv- 
schi, soția temutului Iosif Chi.și- 
nevschj, era președinta Comitetu
lui Executiv al Confederației Ge
nei.ilc a Muncii. A doua zi după 
istoricul eveniment realizat de 
echipa lui Pop Ludovic, tovarășa 
Liuba îi felicită prinlr-o telegra
mă reluată do întreaga presă, 
C.G.M-ul oferea ortacilor dc la 
Mina Petrila un concediu dc trei 
săptămâni pe spezele sindicatului. 
Pentru că dl. Pop Ludovic fusese, 

u un an înainte, la Tușnad și i-a 
plăcut foarte mult, le sugerează 
ortacilor sa aleagă această sta
țiune. Cu toții, .șl Maroși Domi- 
nic, și H'ilini Iosif, și Szekeli K. 
Ștefan, și Kibcdi Adalbcrt, cad 
de acord cu șeful ,1 pleacă, îm
preună, la Tușnad.

fanfara Minei Petrila. aflată 
la un concurs prin împrejurimi, 
aflu dc eveniment și se duce la 
gară, să-i întâmpine. Ca din în
tâmplare in preajmă -.uni șl pio

scop
i’EȘll — IEPURE

Vi se demonstrează, fără mena
jamente, că sunteți vulnerabil(ă). 
Paradoxal, chiar din asta vă vine 
puterea... ,

BEkliEC — DRAGON
Angrenajul din care faceți par

te tinde să se gripeze. Căutați-vă 
consolarea în sânul familiei 1

IAI K ȘARPE
Competiție acerbă pentru cuce, 

rirca unei redute jnexpungabile. 
Șansele dv. depind, in proporție 
directă, de încrederea în forțele 
proprii.

GEMENI — CAL
„Numărul 1“ a) afacerii va veni 

la cină. Din păcate, se rămâne 
la primul pas.

RAC — OAIE
Vă învârtiți într-un cerc do con

fuzii. Soluția e simplă: faceți un 
pas laterali

LEU — MAIMUȚA
Stelele pot fi văzute și stând 

cu picioarele în bălegar, dar nu 
pot fi atinse...

nierii. Ortacii noștri coboară din 
tren în sunet de fanfară. Condu
cerea stațiunii reține fanfara in 
continuare și muzicanții din Pe. 
trila au cântat, pentru stahano- 
vi.ști și oamenj ai muncii, muzi
că dc promenadă. Brigada a fost 
cazată la Vila Moni.

In fața acestei vile sc oprește 
in data de 22 august 1949 o ma
șina neagră cu număr de Bucu
rești. Tovarășii Pop și Kopetin 
sunt duși, urgent, în Capitală. A 
doua zi era 23 August, sărbătoa
rea națională a României comu
niste și, printr-o stranie coinci
dență, și ziua dc naștere a pri
mului stahanovist al țării noastre. 
Minerul Pop Ludovic a stat ală
turi de Gheorghiu-Dcj la Tribuna 
Oficială. După defilarea fanfarei 
militare care încheia în mod tra
dițional, manifestația, oficialii au 
fost invitați la un banchet oferit 
do Comitetul Centrai al Partidu
lui Muncitoresc Român I’c masă 
erau „păstrăvi, pureci la tavă" 
și multe alte bunătăți culinare. 
Dl. Pop apreciază retroactiv că 
„nu exista pc lume ceva mai bun". 
.S-a băut vin negru, italienesc. 
Șeful Partidului stătea alături dc 
cei doi stâlpi ai mineritului ro
mânesc. i’op Ludovic era la dreap
ta lui Ghcorghiu-Dej, iar Kopetin 
Geza îl încadra la stânga. Dej 
s-a comportat popular și a băut 
temeinic. „Era un vin puterea 
ursului. .Se bea cu halba. Gheor- 
ghiu-De) mă îndemna mereu : 
„Bea, mă Ludovic, boa, mă, mi
nerul cl“

Minerij au băut, cot la cot, cu 
primul secretar al PMR-ului și 
au rezistai eroic puterii ursului. 
Gheorghiii-Dej, când a devenit 
euforic, a făcut un semn discret 
cu mâna. Doi băieți imbrăcați 
elegant, l-nu luat de braț șî au 
părăsit, englezește, adunarea. Mi
nierii au rămas in continuare, 
față in față cu puterea ursului, 
I’op Ludovic și Kopetin Geza s-au 
dovedit mai destoinici decât în
suși cârmaciul Ghițu.

Mihdi lllRin

PROGRAM 
SATELIT

RTL

7,00 Magazin matinal
10,00 Seriale
12,00 Prețul e fierbinte
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springfield Story
14.20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Sfaturile Ilonei Christcn
17,00 Hans Meiser Show
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familie drăguță
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
20.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri reia
21.15 Melodii nemuritoare
22.10 Găluști de Salzburg
23.20 Cum ziceți că e?
0,15 Sex la Las Vegas
1,55 Gladiatorii Americii
2,50 Minciuna care ucide
4.30 Eroul Leo

PRO .

5,45 Seriale și da
10.25 Maj iute ca vântul
12.15 Reluări
13.15 Perry Mason
14.20 Hot Spot
16,00 Adderly
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jeannie
17.55 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21.15 Incendiul zgârie-norului
23.20 Raven — Întoarcerea' drago

nului negru
0,45 Masterblaster
2,25 Reluări
3,20 Nebunul
5,00 Reluări

EUROSI’ORT

9.30 Aerobic
10,00 Echitație
11,00 Ciclism montan
12,00 Eurofun. Concurs de plute
12.30 Atletism
13,00 Fotbal. Cupele europene
14.30 Tenis
15,00 Boivling
16,00 Golf
18,00 Fotbal. Cupa Americii '93
20,00 Magazinul motocicliștilor
20.30 Știri sportive 1
21,00 Magazinul sporturilor eu 

motor
22,00 Lupte grcco-romane
23,00 Box. Meciuri internaționale
0,30 Fotbal american
1,00 Golf
2.30 știri sportive 2

programul
IV.
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7,00 TVM Telcmatinal
19,00 TVR Lași
11,00 TVR Cluj-Napoca
12,00 Descoperirea Planetei
12.30 Desene animate
13,00 Romanian Tcnnis Opcn
la,ut) Ora de muzică
16,00 Actualități
16,95 Cheia succesului
16.35 Arte vizuale
17,05 Magazin m limba germina
18,05 Pro l’atria
19,00 Cultura in lume
19.30 Desene animate
20,00 Actualități
20.35 Sport
20,45 Film serial, l’asărca-spin
21,40 Viața parlamentară
22,10 5 pentru un CEC
22.10 Gong!
23.10 Actualități
23.25 Film artistic. Polițist și de

tectiv (SUA, 1984)
1,00 Romanian Tcnnis Opcn
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PAGINA TINERIL
Dragi prieteni!

Așadar, după o mică absență, începând de astăzi reapare în 
ziarul nostru „Pagina Tinerilor". Și pentru că aceasta reapare 
într-o nouă formulă, evident va cuprinde pe lângă rubricile con
sacrate deja și altele legate evident de același subiect: tineretul. 
La sugestia voastră am decis să diversificăm conținutul acestei 
pagini cooptând în rândul colaboratorilor noștri și câteva perso. 
nalități ale vieții sociale, culturale, medicale ș.a.m.d. din Valea 
Jiului precum și o sene de tinere talente ale condeiului.

De altfel noi intenționăm sâ realizăm și o rubrică permanentă 
intitulată „Atelier literar" in care voi veți avea ocazia de a publica 
cele mai reunite articole, texte literare in versuri sau proză. Tot
odată, cu sprijinul liceelor și al școlilor vom fi prezenți în fie
care săptămână în mijlocul vostru pentru a dialoga pe cele mal 
diverse teme.

Și pentru că această pagină este numai a voastră, a tinerilor 
noștri cititori, așteptăm și alte sugestii sau chiar colaborări la 
adresa deja cunoscută a redacției. Deocamdată atât. Până săptă
mâna viitoare, hai pa! l’iberiu VINȚAN
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„Cel mai mult m-a impresionat latura originală a acestui 
concurs: juriul mult mai numeros decât concurentele. Ca replică, 
la cele ce s-nu spus după... pot să declar, cu mâna pe inimă, că 
singurul susținător declarat pe care l-am avut în sală a fost prie
tenul meu. I’c ceilalți, în marc parte, ii vedeam atunci pentru prima 
oară.

Spectacolul a fost o reușită deplină și doresc organizatorilor' 
alte succese do acest gen. Cu banii primiți drept premiu, intențio. 
nez să-mi fac un abonament Ja RATE, având in vedțere faptul cu 
încep - școala".

M1NEROCK
Top „Vox Montis** — 

septembrie 1993
1. HADDAWAY — What Îs Love
2. UB. 40 — (I Cant Help) Fal- 

ling In Love With You
3. CULTURE BEAI — Mr. Vain

4. SNOW — Informer
5. CO. RO feat TARLISA — Be- 

cause The Night
6. 2 UNLIM1TED — No Limits
7. ACE OF BASE — Happy Na- 

tion
8. GABRIEL COTABIȚA — Voice 
From Above.

9. DAFE DOPE DAMES — It’s 
OK, lt’s AII Right
10. SLY — One Dav

inainte de a începe să răspund 
la scrisori, trebuie să vă mărtu
risesc. dragi prieteni, că la Cos- 
tinești, 2 Mai și Venus, adică în 
locurile în care am hălăduit in 

interes de serviciu, am avut foarte- 
toarte mult de lucru. Nu mi-a fost 
ușor, martori îmi sunt chiar Zeii.

M-au ajutat insă muritorii: ni. 
ciodată nu a fost nevoie să întind

C V P 1 D O N

coarda (arcului) prea tare, pen
tru că lumea era peste tot foarte 
dezbrăcată, nu a mai trebuit să 
înving rezistența veșmintelor, să
gețile intrând în plin. Cu aceste 
scurte observații și cerându-mi 
scuze pentru întârziere, reiau 
șirul răspunsurilor la scrisori.

1LONA din Vulcan este foarte 
supărată pentru că nu a reușit la 
examenul de admitere la facul
tate. Eșecurile, dragă Ilona, fao 
parte, ca și reușitele, din viață. 
Faptul că prietenul tău, care e 
student, a pus așa de mult la 
inimă insuccesul tău, c regreta
bil.

In mod sigur nu eu voi fi cel 
care îți va reda liniștea. Vor
bește cu el, dacă între voi există 
(așa după cum spui) o legătură 
sufletească serioasa, c imposibil 
să nu depășiți impasul în care va 
aflați.

„CARGO" din Pctrila. Naivila. 
tea de care dai dovadă este de
zarmantă. Faptul că prietena ta 
te înșeală sistematic de ani de 
zile și tu încă mai speri că ca 
„se va îndrepta" e înduioșător și 
e rezultatul lecturilor tale din 
tinerețe. Eu nu-ți împărtășesc spe
ranțele și iți recomand că pri
vești adevărul in fața și să acțio
nezi în consecință.

P(ERSONAL) C(OMPUTER) HOROSCOP
ANADEROL — I ,’ipeni
Anul nașterii talc, 1978, cs:e 

Anul Căitului, al cărui cuvânt de 
ordine este ACȚIUNEA. Coinci
dența semnului zodiacal lu-nar 
cu ccl al anului creează auspicii 
favorabile. Ascendentul orei do 
naștere este în Tigru, ceea ce lasă 
să sq întrevadă o bună combina
ție de îndrăzneală și talent. Vel 
fi mcreu în afara pericolelor, 
j.mă vei urma căile misterioase 
de Calului. Nașterea inainte de 
răsăritu] Soarelui declanșează un 
biurittn cu orc dominante în pri
ma parte a zilei. In cazul tău, 
■ ârful de formă te situat in- 

orele 11-13.

CALUL DE P\MANT ' ste un 
:,p fericit, precis, dar cp mișcări 
lente, logic, dar puțin hotărât, 
îi place să analizeze toate fețele 
unei chestiuni înainte de n ac
ționa. Va fi mal puțin prăpăstios 
sl va învăța ușor ..-și traseze

propria linie in viață. Nu opune 
rezistența autorităților. Are o 
inarc capacitate de j intui inves
tițiile rentabile. Poale redresa și 
impulsiona afacerile proaste. Ca
pricios și legat de lucrurile mă. 
runte, fapt de care nu-și dă sca
ma prea lesne. Acestea ar fi câte
va din caracteristicile generale.

Coborând în particular, din ana
liza scrisului șl a datelor perso
nale, introduse pe calculator, au 
reieșit următoarele tra ioturi pro
prii: • inconsecvența în orientali', 
susceptibilitate; ■ reflecție și [in
tere fie concen'rare, reverie, sen. 
sibilit.atc și energic disponibila 

bine aspectate; • ambițioasă, cer
tăreață; • fler pentru cuvinte — 
predispoziție pentru r> carieră 
scriitoricească sau politică; • 
împărțirea atenției spre prea 
multe proiecte are ca efect un 
marc consum do energie; • atrac
ția sexuală deosebită (play-girl);
• ingenioasă șl descurcăreață în 

af iceri .și în dragoste; • cori prea

mult, in raport cu ccca ce ești 
dispusă să „lași de la tine"; • nou. 
conformism și nestatornicie; • ten
dința de a face mai multe Jocuri 
riniultan; • prea iute pentru a 
te încălzi, îți pierzj repede inte
resul în tentativele amoroase; • 
înclinație naturală spre minciună; 
• soarta îți surâde din momentul 
în care te decizi să te „așezi"; • 
ca partener conjugal, ți so re- 
comanda Tigru, Câine sau Oaie.

in ce privește viitoi ul, este 
indicat sâ renunți la sfaturi și sâ 
te ghidezi după propria intuiție 
Anul 1993 a fcsl Anii| Cocoșului. 
Poale lucrurile s-au aflat intr-un 
echilibru precar. An apărut tot 
lelul de dispute neînsemnate.

I ,a a sa treacă a< -t an. larii să 
te agiți pr< i mul! (e un dai)! Nu 
ț'nti prea sti I

Pentru 1994, r< s ino cu da <■ d< 
ultimă oră, privind < votul, i rela
țiilor cu cei din jur și evcn’.u d‘’|r 
C’liimbări în statutul social

Discotecile și-au
rt> oeschi s pori ii e

Leonard Miron 
la ,,Vox monns”

După o pauză de aproape două luni, sâmbătă, 11 septembrie, 
începând cu ora 20, discoteca „Vox Montis" din Petroșani și-a 
reînceput activitatea. Evenimentul redeschiderii „stagiunii de toam
nă" a discotecii a fost onorat de prezența binecunoscutului personaj 
din lumea show-bussincs-ului muzical Leonard Miron. Așadar, 
prezentatorul emisiuni’or TV de vinerea, „Top 3, 2, 1", a fost 
prezent la Petroșani, fiind ca de obicei, același simpatic animator 
pe ringul de dans, în mijlocul tinerilor.

Leo (așa-i spun prietenii) este student la medicină, anul IV și 
este născut în Galați, la II aprilie 1969. A ajuns la TV după ce a 
câștigat un concurs de dans, la „Ring" Costine.ști, în 1991. A cola
borat într-o perioadă cu Radio România Tineret, apoi a prezentat 
emisiuni de copii la TV, iar în prezent „Top 3. 2, l".

Tot sâmbătă seara și tot de la Petroșani, invitatul de onoare 
al discotecii „Vox Montis", a transmis în direct pe unde ultrascurte, 
în cadrul programului Radi0 în „blue-jeans". Prezența lui Leonard 
Miron și înalta ținută a discotecii de la Casa de cultură au făcut 
ea debutul serilor pentru tineret să se situeze la cote înalte.

Vom reveni. Sorin OPREA

Discoteca mLuciiIus99 într-o 
noua prezentare

Sâmbăta trecuta, la Vulcan, cu
noscuta si de acum, apreciata 
discotecă „Luculus" și-a redeschis 
porțile. Așa cum anticipam, a- 
ccasta se prezintă sub o cu totul 
altă înfățișă, o. Atât sistemul de

luminii cât și calitatea aud.ți : i 
muzicale au crescut. In ceea ce 
privește capitolul muzică. dacă 
vom spune că D.J. a rămas același 
profesionist Vasile (Vasi) Topală, 
cred Ca nu mai este nevoie dc a 
adăuga și altceva. (T.V.)

<ZZZZZZZZZZZZVZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ

„Amicii Diamantelor 
albastre

i'liiar daca a iucepilt școala, asta nu in-eanina că tinerii nu 
mai hi d'L’ptul li f, distracție, din când in câni. Discotecile sunt 
printre cele mai ipreci.atc (im spun '-maurele) mijloace de deloc, 
tare Astfel, di'. om i „Amicii" din l'rlcanl, după fluxuri și re
fluxuri m ftnmționa:•<», vino c i o mija sui uri.'ă. Aceasta se cheamă
I),.iman.ele alba-li’e" și <".’.c o trupa Ic mu ieicni din Petroșani. 

Primele lor apariții iii public . iii liueni.it de mult succes. Multe 

din trupele corn a iaiv pe plan intern .1 internațional și-au început 
act iv ita'.ea 'iin'.nnd in chlbll a și di-coteci l’o.i'o, cine ș!icn (l'N.)

liueni.it
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Stimulați de intrarea pe post, 
. - 1 de

gol al Văii Jiului sunt gata să 
proe pe baricadele sacrificiilor, 
ttu riscul unei accidentări sau 
«hi ar al eșecului. „Bulevardul" 
golului nu este întotdeauna ne
ted. dar nici de nelocuit. Adevă- 
ț-ații trubaduri știu 'că orice cân
tec fredonat noaptea se compune

I -
după fiecare etapă, oamenii

JIUL PETR1LA — METALUL 
CRISCIOR 3—2 (1—0)

Datorită terenului greu, cele 
două echipe au lost nevoite să-și 
folosească întreg potențialul fizic, 
Îb primul rând pentru a rămâne 
jpc picioare". Gazdele au doml- 
Ct In mare parte meciul șl s-au 

pus la un moment dat la o di
ferență de trei goluri. Axente 
K deschis scorul ln min. 22, 
transformând o lovitură de pe
deapsă. In repriza secundă, Că
prici, In min. 61 șl 73, a mai în
scris două goluri spectaculoase, 
8upă care oaspeții, ajutați 
Velici șl Bumbea (fiecare 
tkn autogol), au redus din 
fență.

o I g e t e r
ziua, în fața porților închise, la 
care ei trebuie să bată neîncetat.

Și cum toți nu au decât o sin
gură floare, mingea, pentru veșni
cia el udăm cu gânduri frumoase 
rădăcinile acestei rubrici: Golul 
și... GOLGETER1I.

• Jiul Petroșani: 2 goluri Stan- 
cu, Iluza; 1 gol Neiconi, Trăista- 
ru, Stoica, Stânele;

• Parângul Lonea: 2 goluri Sta
na, Lazăr, Movilă; un gol Boteza- 
tu, Nichimiș, Ocolișanj

• AS Paroșeni: 4 goluri Gon- 
stantinescu, 2 goluri Miclăuș, un 
go) Stanciu, Nițoi;

• Minerul Lupeni: 3 goluri Fri- 
mu, 2 goluri Tudorache, un gol 
Brănețiu;

toii W o I

• *
1 1

• Minerul Uricani: 4 goluri To
por, 2 goluri Geacusta, Baltaru, 
Dulcu, un gol Irimuș, Florescus

• Universitatea Petroșani: 5 go
luri Titianu. 2 goluri Lupu, un 
gol Tocarl

• Jiul Petrila: 3 goluri Căprici, 
2 goluri Axente, un gol 
Mironi

• Minerul Aninoasa: 4 
Barbu, 3 goluri Vișan, 2 
Modreanu, Velclov, Pater, 
Ititesc, Colea;

• Minerul Vulcan: 2 goluri Voi
cu. Barbu, un gol Petra, Postelni
cu, Moldovan, Bejan 1

• Minerul Bărbăteni: 3 goluri 
Bălăneanu, 2 goluri Puienaru, un 
gol Ambruș, Găman.

Porav,

goluri 
goluri 

un gol

I

in

MINERUL GIIELARI — MINERUL VULCAN
2—2 (1—0)

de 
câte 
dife-

JIUL: Banga, Gothert 
bea), Velici, Miron, Androne 
Axente, Porav. Stanciu, Androne 
P, Gâprici, Ionescu.

(Bum-
I,

Ca și anul trecut rezultatul în
tâlnirii dintre cele două formații 
a fost egal. Gazdele au dominat 
mai mult în prima repriză, reu
șind să deschidă scorui în mln. 
45, Iar oaspeții au controlat cu 
autoritate partea a doua a parti
dei. Ei au înscris in mln. 66 și 
80 prln Bejan și Moldovan două 
frumoase goluri cu capul, din 
centrarea aceluiași Jucător —

extremă — Banc, luând condu
cerea și au fost egalați cu 4 mi
nute înainte do final.

Întreaga echipă s-a remarcat 
în -mod deosebit prin ardoarea 
cu care au abordat partida.

MINERUL vULGAN: Gâmpea- 
nu, Dumitru, Fage, Postelnicu, 
Farkaș, Rusu, Barbu, Voicu 
(Moldovan), Bejan, Vasilică, Bano 
(Petra).

PUBLICITATE

organizează concurs de admitere pentru

ȘCOALA l’OST LICEALA

profilul :

TEHNICIAN ORGANIZAREA ȘI NORMAREA 
MUNCII IN DOMENIUL MINIER

Concursul sc va desfășura în perioada 20—29 sep
tembrie 1993. Informații complete, la secretariatul Gru
pului Școlar Minier Vulcan, telefon 570563, (Direcțiunea)

SfO-TRANS SA PETROȘANI
ANGAJEAZA PRIN CONCURS

■ Șef Autobaza Petroșani
Condiții : studii superioare-
Concursul va avea loc in data dc 27 septembrie 1993. 
Relații suplimentare, la telefon 511591 și 541781.

(Factura 687657)

Mica
I S. C. General Trans

ANIVERSARI

CU OCAZIA aniversării 
de naștere (50 ani), soția 
și copiii Claudiu și Marinei 
rează dragului lor Aurel 
multă sănătate, Împlinirea 
doru.^lor și tradiționalul 
mulți ani !“. (0125680)

PENTRU Alin Morar», 
versare :

_Nu-i niciodată prea târziu 
O poartă să-i deschizi iubirii 
Și lângă cinC'-țl este drag 
Să mergi pe drumul fericirii". 

Tina. (0125701)

zilei 
Ionica 

u- 
Vințan, 
tuturor 

_La

la ani-

VÂNZĂRI

camere, 
Nlmei, 

1 700 000

VÂND apartament 2
2 balcoane, Petrila, str. 
bl 39, et. II, ap. 34 Preț 
negociabil. (0125704)

VÂND convenabil laborator șl 
ftparat foto „Zenit", Vulcan, 
prioarel, bloc 2, ap. I, până 
Ora 16 duminică Intre 
(0125644)

VÂND televizor color, 
•ani. Doinei, 5 (vizavi 
(0125669)

VÂND Skoda 120 L. Informații: 
1‘etrosanl, Aleea Trandafirilor, 
b.oo a, sc. 8, ap. 54. Telefon 
6*5224, după ora 18. (0125664)

VÂND apartament 2 (Jdtnere, 
Vulcan, str. Traian, bloc A3, ap. 
«5. Preț 1 000 000 lei. (0125673)

VÂND Lpartament 3 camere, 
^nbunătățit, Petroșani (Mignon), 

după ora 18.
3

Petroșani, 
C, str.

2,

Că- 
tn 

13-18. 
M mc1 
Pctro- 

IUMP).

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani Nord. Telefon 544872, 
după ora 20. (0125690)

VÂND casă proprietate și teren 
arabil în Lupeni — Bărbăteni. 
Preț negociabil. Relații zilnic : 
B-dul Păcii, bloc 64. ap. 5, Lu
peni (în fața morii Bărbăteni). 
(0125691)

VÂND ușă (cu ramă) garaj. 
Petroșani, Aleea Trandafirilor, 
bloc 2/86. (0125693)

VÂND cai tineri și vaci fătate, 
Vulcan, Brazilor, 6. (0125696)

VÂND garsonieră confort I, 
etaj 1 (Colonie), Petroșani. Tele
fon 544500. (0125697)

VÂND apartament 4 camere, 
Petroșani, central. Preț negocia
bil piătibil șl în două rate. Re
lații: telefon 542910. (0125699)

VÂND (4000 dolari, In două ra
te, interval 3 luni), apartament 
2 camere, mobilat, în Petroșani 
(vizr./i HP). Telefon 542577. 
(0125702)

apartament 2 camere, și diferen
ță în lei, aceeași zonă. Telefon 
515197. (0125672)

CAUT, în vederea 1 
garsonieră sau apartament (mo
bilat sau nemobilat), în Petro- I 
șani. Telefon 541042. (0125667) '

SCHIMB apartament 3 camere, 
Petr oșani, str. Avram Iancu, bloc

Închirierii, I 
aent (mo- •

t

i

SCHIMBURI—tNClIIRIERl

CAUT, fn vederea închirierii, 
garsonieră sau apartament (mo
bilat), Jn Petroșani sau Lupeni. 
Relații t telefon 512891, după ora 
16. (0125626) |

OFER apartament proprietate, 
3 camere, 2 băi, bucătărie, 2 
balcoane, zonă centrală, contra

12, cu similar Tg. Jiu. Informații: . 
telefon 544966, Intre orele 17—19. I 
(0125681) j

SGIIIMB apartament 3 camere 
șl garsonieră, Petroșani. zonă 
centrală, cu apartament 3—4 ca
mere, îmbunătățit. Telefon 
545930. (0125686)

OFERTE DE SERVICIU

FIRMA particulară angajează 
fete tinere pentru meseria de 
ospătar. Relații: Stadion Gentral 
Vulcan, după ora 16. (0125707)

ANGAJAM personal. Relații: 
Societatea Comercială „Club ’90“, 
Vulcan, vizavi 0AP (intrarea „Cu
rățătorie"), sâmbătă, Intre orele 
10—12. (0125687)

GAUT femeie Îngrijire 
sub 5 ani. Relații ; telefon 
(0125700)

PIERDERI

PIERDUT acte mașină

copil
54-1606.

PIERDUT acte mașină (Bur
ghiu). Sunați telefon 545462. după 
ora 20. Ofer recompensă. (0125698)

COMEMORARE

.Telefon 644152,
125679)

‘•I; yAND garsonieră, 
jfohă centrală, bloc 10 
general Dragalinâ, sc. 2, et.

30 (zona Hermes). (0125684) 
jk'AUD Mercedes Bonz 220 D, 
Jcfon 511786. (0125682)

CU ACEEAȘI durere sufletească, soția Eleonora-Norica amin
tește rudelor ^! colegelor de la EM Vulcan, împlinirea unui an 
și 6 luni de când a intrat în Eternitate cel caro a fost un soț bun 
și un coleg loial

Lacrimi și flori
G1IEORG1IE CORNEL 

pe mormântul tău. (0125695)

Cotidianul de opinii ți informații „ZORI NOI"
. „zori

. 1 f*‘ 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

■«jrnrcgLtrată la Registrul Comerțului 
R A J 20/621 /1991.
'Țpont virament: 307060201 — BCR 

IrojanL
Director: MIRCea bujorescu
Director executiv; Ing. Alexandru 

ftOGDAN

aparo sub egida 
NOI" SA.

Petroșani
Str. Livezeni, nr 12

Organizează în fiecare zi de luni la sediul 
licitație pentru vânzarea următoarelor mijloace

— Autocamioane R 8—135 FBD 7
8—135 cu macara RIAD 
8—135 cu oblon ridicător 
12—215 DI S
10—215 FS

— Autocamion
— Autocamion
— Autocamion
— Autocamion
— Semiremorcă ATM 2
— Autoturism Dacia 1310

R 
R
R 
R

societății, 
fixe:

Documentația licitației se poate 
societății, (Factura 687618)

consulta la

2
1
2
2
2
2
1

buc. 
buc. 
buc. 
buc- 
buc. 
buc. 
buc.

sediuk

ABATORUL PETROȘANI
cu sediul in Livezeni, nr 1 

ANUNȚA

■ RELUAREA ACTIVITĂȚII IN CADRUL FABRICII 
DE PREPARATE DIN CARNE

Livrarea către beneficiarii de stat și particulari se 
fac« pe bază de comandă la sediul Abatorului sau la te 
leton 542893. (0125685)

S.C. Eiectro-Star S.R.L.
Petroșani, slr. Avram Iancu, nr 8, telefon 545632 

COMERCIALIZEAZĂ
— Instalații recepție satelit
— TV color Goldstar
— Calculatoare HC 91 (0125598)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolac Bălcescu nr 2. 
Telefoane: 511662 (dircctor-redactor șef); 

515972 (director execuți v-adininishati v 
difuzare), 512161 (secții), lax: 093/515972.

1 II’ARUL: Tipografia 1'elroțanl, str. 
Nicolao Bâtccscil nr. 2. Telefon 511365.

Materialele Decomandate și 
ncpublicalo nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală $i juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse in articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA UE SERVICIU i

Responsabil de număr I
Mili.d BARBU

Corectura 1
Emilia AGH1RE1 

Viorica FIRȚULESGU


