
__ ________________ ____________ ______________/

>dMnesf89mnft*?Msisnem>!ss!ne!ssi!S!HMiHiMM '.nMSSsasuiMsasMttittiKHastKstsssMeifmmtMMmfiaHcsțsstsssssttssssș!
• t A ;« 

iw ’ 
u !■ ia ia ta <■ • a •a

:■ ! Anul V, nr. 969'
MARȚ..

21S.it>! EMliliîE

4 padini — 3C lei

' •••• J•

COTIDIAN DE CFJMI Șl INFCIiMAȚIL APARE IN VALEA JIULUI

ț
i

*

) 

)

Program cit 

audiențe : 9—13 }

Mutu’ dp. la Manutanță - personaj colectiv
O vorbi veche românească zice; 

„Să-i spui la Mutu’l” Asta ar în
semna, in traducere liberă, că, 
indiferent ce-ai spune, nu te 
crede nimeni. Am văzut, deunăzi, 
scris undeva ..Mutu’ de la Manu
tanță". Eu știam că se folosea 
„Mutu’ de la Maglavit", dar, cu 
toate că n-aș avea motive să-i dau 
dreptate „scriitorului”, de data 
aceasta mă plec (fără să mă a- 
plec) în fața expresiei.

A,a e. Există Mute' de Ia Ma
nutanță”. El trăiește lângă noi, 
printre noi, cu noi. Este, dacă 
vreți, un personaj colectiv. Avem 
vreo douăzeci de milioane de 
muți de 19... Manutanța. Tac să
racii. Tac și rabdă. La începutul 
erei iliesciene vorbeau, declamau, 
țipau. Acum tac. Tac și înghit. 
Bineînțeles, în'sec. Indiferent ce 
dau pe gură parlamentarii Căcă- 
rează sau... Surdu, mutu’ de la 
Manutanță tace. Tace sărăciți. 
Am ajuns să ne înțelegem prin 
semne. Am văzut pe unii ca au
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toț felul de semne: cicatrici, tăie
turi proaspete, sau vânătăi. Muții!

Mutu’ de la Manutanță — per
sonaj colectiv — a crezut tot des
pre teroriști mercenari, a crezut că 
alege un președinte pentru liniș-

Rapsodii 
de toamnă

tea noastră, a crezut că 1 se dă 
pământul înapoi, a crezut că va
loarea leului se va stabiliza, ba 
chiar a crezut că va fi mai bine. 
Mutu’! Apoi a crezut că flota (vai 
de flota noastră!) e a noastră, că 
guvernanții nu sunt corupți gi că 
ungurii ne iubesc. Săracul mut!

■Și totuși, există, în resorturile 
noastre interioare, o rază de spe
ranță — Mutul, cât de mut ar fi 
el, mârâie — mârâie, dar odată 
tot rupe măcar o vorbă-două. Mă

0 I inită fără bariera
Trecerea la nivel cu calea ferată din satul Firma, in apropiere 

de Peștera Bolii, a avut, in epoca de aur, o barieră. Cantonul ridi
cat in acele vremuri dăinuie și astăzi. Numai că... degeaba. Cu 
puțin înainte de trecerea la societatea capitalistă in curs de dez
voltare, bariera a dispărut. Drumul local intersectează, acum 
calea ferată, fură opreliști, formând o zvastică de toată frumuse
țea, cu vizibilitate sub 100 m. E minunat (e chiar o minune !) că 
incă nu s-a produs nici un accident in locul cu pricina, dar asta 
nu înseamnă că o asemenea întâmplare este exclusă. Noi am tras 
semnalul de alarmă. Dumneavoastră, până una-alta, bateți în 
jemn I (Șt. C.)

car „Jos...!" Ca să argumentez, vă 
ofer un exemplu incredibil. Dum
neavoastră .îndeosebi cei care lo
cuiți în Petroșani, știți că PUIU 
(cel care a dus și duce crucea 
multora) e mut. Ei bine, nu este 
așa. Acasă, doar în compania ma
mei sale, vorbește. Așa cum ați 
citit — vorbește. Deci mutu’ nu 
e mut!

Asta ar trebui să intre bine în 
cap și președintelui, și guvernu
lui: poporul român n-a fost și 
nu este mut. E doar răbdător. Nu 
e „stupid people”, cum zicea un 
politician bă.șinos. Rabdarea are 
margini. Un confrate scria că, în 
decembrie ’89, n-a explodat mă
măligă românească, adevărata mă
măligă românească. Dacă cineva 
își imaginează că vorbește mereu 
pentru „Mutu’ de la... Manutanță" 
greșește. Natura lucrează în com
pensație. Dacă Mutului i-a luat 
graiul, nu ia luat si--- maiul!

Unul care nu tace,
Mircea BUJOItESCU

Cetățenie și naționalitate
Nimic nu este dezinteresat in 

diplomație, așa că nici prezența 
la București a ministrului de < - 
terne al Ungariei nu este chiar 
întâmplătoare. Doar peste zece 
zile se supune la vot admiterea 
României in Consiliul Europei și 
nimeni nu știe ce atitudine va 
avea Ungaria. Când a fost lan
dul, Slovacia s-a obținut.

Eram înclinat să cred, înainte 
de această vizită, că ar fi un 
semn al voinței politice de stabi
lire a unor relații mai calme, 
și mai calde, pornite din înțele
gerea unor realități actuale. A- 
dică în localitățile cu populație 
mixtă oamenii trăiesc .și tși văd 
de treabă fără să se uite pieziș 
unii la alții. De aceea este de 
așteptat, de vreo trei ani, o altă 
poziție de principii. însă lucru
rile nu stau, din nefericire așa. 
Ba chiar pe dos. Mă gândesc ia

saivați vederea lui Fiavius
Copilul Sapasu Fiavius Marian 

din Petroșani, in vârstă de numai 
trei anișori este intr-un grav 
pericol. Dacă nu se intervine chi
rurgical în cel maj scurt timp, 
va rămâne fără vedere 1 A fost 
tratat atât la Petroșani, la Deva 
cât și în Spitalul Militar Central 
și în alte clinici. S-a făcut tot 
ceea ce se putea, din punct de 
vedere medical, în țară. Din pă
cate, tratamentul bolii sale nu 
se poate face fără o operație care 
se execută numai în străinătate, 
eventual in Suedia. Din neferici
re, familia copilului nu dispune 
de banii necesari pentru a plăti 
drumul și pentru a suporta alte 
cheltuieli care apar pe perioada 

evenimentele recente când parla
mentarii făceau risipa de efecte 
oratorice ca să pună corupția la 
stâlpul infamiei. Liderii UDMIt, 
fără a sufla vreo vorbă pu
blică, au înmânat doamnei Ca- 
therine L ilumiere acel Memo
randum. între acel fapt și apro
piata admitere a României în 
organismul european a apărut 
Geza Jeszenszki care a făcut o 
af-rmație surprinzătoare, anume 
că o parte a maghiarilor locu
iește în România. După cum se 
vede termenii consacrați de cetă
țenie și naționalitate nll mai au 
nici o semnificație pentru el. în 
acest fel se alimen’eazâ, delibe
rat și artificial, tensiuni și pa
siuni, întrucât este de neînțeles 

l’tl-

(Continuarc in pag. a 2 a)

spitalizării copilului. Daca Orga
nizația internațională de Cruce 
Roșie poate suporta chel mieii le 
de spitalizare șt costul trata
mentului propriu-zis, nu același 
lucru se poate spune despre 
transport. De aceea, se adresează 
tuturor celor care pot da 0 mâna 
de ajutor, un spriijn material 
familiei nefericite, dar mai ales 
copilului Fiavius, un apel de a 
sprijini material. în acest scop 
nobil, umanitar, a fost deschis la 
Filiala CEC Petroșani un cont cu 
numărul 6072.

l’ETROȘANENl !
SA SALVAM LUMINA OCIIt- 

LOR LUI FI.AVIUS I
II. ALEXANDRESCU

La Școala nr» 2 Banița

Elevii din două clase încap într-o
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IMPORTANT

Cum am intrat în Banița am 
aflat ca școala a fost spartă și 
s-au furat tot ce avea oarece 
valoare. Chiar și dulapul de fier 
In care sunt ținute cărțile de 
muncă a suferit stricăciuni. Din 
păcate, deși nc-am deplasat ra
pid la fața locului, cu un ARO 
nrimit din America, n-am reușit 
să-l prindem de hoți. Ne-am uitat 
doar printre perdele, ușa fiind 
încuiată și. nevăzând nimic deo
sebit, am luat-o spre Școala nr. 
2, din Bolani.

Doamna Învățătoare Lucia 
Barbieru, singuiul cadru didactic 
de aici, trebăluia prin curte, în
conjurată de toți elevii .școlii, în 
număr de opt. Cei mai rnulți sunt 
în clasa întâi: șase. Asta pentru 
câ anul trecut clasa întâi n-a 
funcționat Ceilalți doi sunt, unul 
în a treia, celălalt în a patra și 
stau amândoi in banca de la 
perete. I-a ge.nn stau noii vcnițl, 
în trei bănci. „Sunt aici de 22 de 
ani învățătoare. Mi-au trecut prin 
niună peste 160 dc elevi. Ieri, la 
dcuohid' -e, rn-am pomenit cu 
cinci mămici care ml-au fost e- 
levc. Mi-au mărturisit că sc 
simt ciudat, de parcă ar fi, din 
nou, In olar-a întâi, ele, nu copiii 
lor I"

singură bancă
Doamna Barbieru este îngrijo

rată, între altele, și de scăderea 
natalității. „A fost 0 vreme când 
aveam 70 de copii în școală, cu 
grădiniță cu tot, dar ca acum, 
să am clasa întâi un an da, unui 
ba, nu s-a întâmplat. Au fost 
femei (două), aici, care au pre
ferat să moară decât să nască 
al patrulea copil”.

Lipsa grădiniței face ca o marc 
parte din trimestrul 1 să fie 
irosită pentru a-i obișnui pe copii 
cu colectivitatea. „Ieri le-anl 
adus bomboane, le mai aduo și 
prăjituri. Am unul care n-are 
stare și nu vorbește cu mine. Cu 
colegii vorbește, dar cu mine nu. 
O să fie greu cu el. Am mai avut 
un asemenea caz. Fetița de a- 
tunel. Ana o cheamă, e acum 
mămică deja. Când a venit în 
clasa întâi, nu mă lăsa să-i port 
mâna la scris. Țipa: „Dacă pui 
mâna pe mine, te ia d’acu I” A- 
cum dacă-i amintesc, spune că 
nu-i adevărat-".

Școala din Botani are săli de 
clasă spațioase, dar cu șase copil 
n-are rost să ocupi o sală norma
lă Doamna Barbicnj a făcut sală 
de clasă din locuința școlii. Dom
nul Văduva, care i-a predat șta
feta cu cuvintele: „Numa’ atata, 
dragă, să stal, cât am stat eu !“, 

locuise 8 ani in acea cămăruță 
de 4 x 5 m. „Are avantajul ca se 
încălzește ușor, de aceea am a- 
dus copiii aici. Eu n-am locuit 
în școală pentru că sunt soție de 
preot și fostui primar dc atunci, 
Vladislav — fie iertat ! — a găsit 
că e anormal să stea preotul în 
școală”.

La școala din Botani vin copii 
din 8 cătune, dar „sunt cătune

(Continuare în pag. a 4-a)

Ștefan Hrușcă-un copac cu flori fanate
Dl. Ștefan llrușcn n-a mai cuntat la Petroșani 

de patru ani, De alți doi am, cântărețul s-a 
stabilit la ’l'oronto, in Canada. S-a căsătorit și 
arc un buiețel de un an și patru luni. La-nloar- 
cerea acasă a constatat că toluj e mult mai trist 
decât era la plecare. Recunoaștem că nici nouă 
nu ne pare extrem de veselă atmosfera. Aproape 
de orc concertului, arii-cui a reușit sa vândă una 
sută bilete. Directorul așezământului cultural, dl. 
prolcsor Ion Dulaniițâ, a reușit să convingă sin
dicatul minei Livezem sa cumpere 200 de bilete. 
Spectacolul a durat două orc și jumătate. Dl. 
Ștefan llrușcn a cântat -10 de minute. 
O ni e 1 o d i e de muzică u- 
șoară, cu excepția unor evergreen-uri, nu este 
o piesă simfonică ca s-o poți cânta sute dc ani. 
Domnia-sa trebuie'să se hotărască. Ori este un 
cântăreț romun ca ține legătura cu publicul său, 
sau va deveni o vedetă internațională și va nvea 
un public mondial, La spectacolele programate

ia Petrila și la V ulcan nu se vânduse, până 
in ajun, nici un bilet. Un lung șir de cântăreți 
romani și-au pierdut publicul dc-acasă cântând 
pentru diasporă, Lista c substanțiala începând 
cu Constantin Drăghici, Luminița Dobrescu, 
Corina Chinac, Margareta Păslaru și Dan Andrei 
Aldea, ca să-i amintim pe cei mai importanți. 
Michaej Creții a ajuns, grație SandrJl, celebru, 
l-a devenit soț și producător, După j,uni ați 
observat, nu am discutat dospi e OpțlunCa finan
ciară a fiecăruia. Contul în bancă c o problemă 
personală și e de bon-ton peste ocean să nu 
întrebi de așa ceva. Am scris aceste râuduri 
pentru ca, in cazul că le va citi dl. Ștefan IJrUșcji 
să știe pe ce picior dansează. în iest e problema 
fiecăruia de a se stabili acolo unde dorește. O- 
ricine ponte să devină dacă dorește cetățean al 
universului. Eu rămân constant ia părerea Eu
ropei Libere: locul românilor este in România,

Miliai UARHU

Joi, Punctul de lucru Hațeg al Sistemului VIT.ALIS 

începe plățile.

Din păcate, astăzi n-am putut publica lista deponenți- 

lor ce vor primi plățile. Dar in ziarul nostru dc mâine o 
veți găsi cu siguranță.

\ ă rugăm, urmăriți zilnic aceste liste, in ziarul 

nostru.
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Crăișorul nu avea asupra lui, în

cortegiul ajunsese la gorunul lui 
Horea, capătul celălalt era, încă, 
la Baia (je Criș. Crucea de la 
cap are o inscripție simplă: „A-

SATELITgermane 
Petroșani — 1993 

Forumul Democrat al Germa
nilor din România — Filiala Va
lea Jiului organizează în perioa
da 26—30 septembrie 1993 Zilele 
culturale — Petroșani ’93. Artis
tul plastic Iosif Tellmann, un 
membru marcant al Forumului 
ne-a făcut cunoscute câteva din 
Incilantele manifestări ale aces
tor zile: un târg de mostra în 
holul Teatrului, expoziția soților 
Ecatcrina și Victor Sylvester, o 
lansare de carte al cărei autor 
este un german A. Kasper. 
Va fi de față fiul autorului dl. 
prof. univ. Uwe Kasper din 
Koln. O expoziție a colecționari
lor și o masă rotundă pe pro
blemele mineritului de ieri și de 
azț vor întregi aceste zile. Ma
nifestările se desfășoară sub î- 
naltul patronaj al d-lui 
Rossbach, ambasadorul 
nici la București. Vom reveni cu 
amănunte. (M.B.)

PRO 7
din Baia. Au întrebat ce cheltu
ială a fost cu înmormântarea, au 
scos pungile din chimir șl au 
plătit până la ultimul creițar. 
Oamenii au plecat fără să-și £i 
dezvăluit identitatea. Sine vor 
fi fost cel doi oameni ? Pentru 
noi toți a achitat nota de plată 
Măria Sa — Țăranul Român. 
Drept pentru care nici lancu n-a 
putut rămâne indiferent nici chiar 
dincolo de mormânt: „Iar când 
va veni dușmanul/Să vă ia pă
mânt și drept/Românl, scuturați 
gorunul/Ca din somn să mă deș
tept !'*. (Mihaj BARBU)

1 Avram Lancu a murit la 
septembrie 1872 pe prispa 
case din Baia de Griș. Ea 
ținea brutarului Ioan 
C '. ‘ ‘ .
momentul trecerii la cele veșnl- 
ce, decât o năframă zdrențuită, 

fluier de cireș și o Jalbă mo
totolită pe care voia s-o trimită 
Împăratului. Trista veste o 
tară curieri călări. I,urnea 
porni, pe dată, spre Baia, 
mormântarea a avut loc pe 
de 13 septembrie 1872, la 
două ale după-amiezii. La 
h<xl au luat parte treizeci și șase 
de preoți și doi protopopi. Când
■tttnnunujnuffnififiifiHHHHrntitHînnntitiit/nHifitHntiiniitiirtiitttintntiifiiritif.-jtuMtutiiii/fffiHHmii

ȚEBEA ‘93
I

7,00
14,20
15,10
16,00

pur- 
se 

în
dată 
orele
p ro

vram lancu. advocat, prefectul 
Legiunii Gemina românești în 
anii 1848/49“. Mal jos, scmnUț 
crucii și anul săvârșirii djn via
ță — 1872, La câteva zile de la 
Înmormântare se zice că doi ță
rani s-au înfățișat la Prefectura

Poșta nouă din Uricani aș
teaptă încă să fie gata.

17,00
18,00
18,30
19,00
20,10
20,40

Druin sănătos 
spre... Peștera 

Bolii
Intere unt lucru, pe porțiunea 

ie șosea dc la ieșirea din I’etro- 
lani, până dincolo de Peștera 
Solii — drum plin dc gropi, nc- 
Kpar.it de ani — se turna as- 
hlt. Zilele acestea s-a ajuns cu 
lucrul tocmai in zona serpentine
lor. Chiar dacă peste vreo 
kinl munca diumarilor va 
k>pci ită do zăpadă, riu-1 
Mai bine mai târziu decât 
IP-N)

• • •

două 
fi a- 
bal I 

deloc.

Joi dimineața, jx? partea stângă 
a DN 66A — in afara carosabilu
lui — pe direcția Petroșani sc 
afla un autoturism „șifonat". 
Burta numărul de înmatriculare 
2 UD 8150 și era o Dacia 
loare galbcn-inchis. Aripa 
față-dreapta era complet 
prinsă. Dacă acum, pe

de cu- 
din 

des- 
șoselc

uscate, se produc accidente prin 
scăparea mașinii de sub control, 
ce va fi iu iarnă ? (P.N.)

Cetățenie ți
(Urmare din p.tg. I)

ta unii :>ă aibă doar privilegii 
iar alții numai obligații.

Acele convorbiri secrete de la 
Ncptun, dintre Victor Hreben- 
ciuc și reprezentanți UDMR, prin 
cme se stabilea inscripționarea 
bilingvă, au fost o mutare hazar
dată pe tabla de șah. Analizând 
chestiunea acelui memorandum, 
Parlamentul a înaintat Consiliu
lui European documentul cuprin
zând dezbaterile. Deci poziția 
torului legislativ. Și pcntiu că se 
simțeau în culpă de ncloialitate 
pentru țara ai căror cetățeni sunt 
ți au drepturi nici mai mari, nici 
«nai mici, decât ale tutinor celor
lalți cetățeni români, le-a venit 
tn ajutor nimeni altcineva decât 
ministrul de externe al Ungariei. 
.Vizita lui are caracterul unul 
transparent veșmânt, sugciănd 
că vom vedea noi In 28 septem
brie.

Toată această primire a Romă- 
mei în organismul 
țuruțe de pomină, 
tot felul de criterii 
țft, de jrnrcă n-am 
tratați itnăinlf in

european a- 
Ni e-au pus 
de performan
ții cum «unt 
țările europe-

naționalitate
ne. S-a ajuns Ia tot felul de mof
turi și strâmbări din nas, s-au 
găsit și noduri in papură. Totul 
se învârte in Jurul drepturilor 
minorităților. Ca și cum școli dc 
toate gradele, presă, audio șl vi
zuală. așezăminte confesionale, 
chiar inscripționare bilingvă, 
carc-i de mulți ani, cum am vă
zut intr-un oiășel pe numele lui 
Salonta, nu mai «unt drepturi. 
Toată ambiguitatea pornește de 
la atitudinea paternalistfi a Con
siliului European care ne-a umi
lit prea mult.

Din atitudinea imperturbabilă 
a primului ministru maghiar și 
echivocul multor afirmații mino
re nu se poate anticipa dacă Un
garia va vota pentru, împotriva 
sau se va abține de In admiterea 
f-lomflniei Jn ijxiteza ca va fi 
Împotriva procedurii de admite
re, procedura va mai dura câteva 
luni. J’robabi] că ungurii se cred 
mai europeni decât noi. Ceea ce 
este o deșertăciune. In orice 
după o tentativă dc șantaj 
UDMR s-a ajuns la discuții 
bîgue. Altceva, concret, nu 
«tabibt decăt pi-omiiiuni |n 
perl.

caz 
a 

nm- 
»a 
doi

Inspirându se «lin „I)allas“

Momârlanii iau pielea 
de pe sondori

S Trei sute «Ic mii — dreptul dc trecere
Secția din Iscroni a MINEX- 

FOR SA Deva este singura unita
te specializată in foraj de pros
pecțiune și explorare geologică 
din Valea Jiului. Principalul ei 
beneficiar este RĂII Petroșani, 
întrucât scopul forajelor este 
cercetarea stratelor și cunoaște
rea rezervelor de huilă din 
purile miniere Bârbătcni. 
noasa, Lonea Pilier, Pctrila 
și Valea de Brazi.

Comparativ cu situația 
decembristă, nurnărU] formațiilor 
de lucru s-a redus de la 15 la 6. 
Ca urmare, și numărul geologilor 
care au fost nevoiți să-și 
alte locuri de muncă s-a 
la 12. Personalul TESA a 
de asemenea, redus. Cu 
acestea (sau poate tocmai 
ceea), productivitatea muncii 
înregistrat o ușoară tendință de 
creștere.

Domnul Inginer șef Ion Nicu- 
lcscu, pe care l-am „călcat" în 
ziua când s-a întors din concediu, 
ora. totuși, puțin supărat: „Am 
lucrat atât-de repede, încât... am 
rămas fără lucru" Pare 
sons, dar nu c...

Adâncimea medie a 
în Valea Jiului este dc 
Viteza medic de avansare 
de 220 ml/granic/lună. (Granlcul 
este utilajul cu ajutorul căruia
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BALANȚA — l VINELE

Stiluj nou de munci, pe care 
l-ați adoptat este in măsură să 
Intrige pe toți colaboratorii dv.

SCORPK N — MISTREȚ
Veți fi supus(ă) unor presiuni 

cc au ca scop să vă readucă In 
memorie niște datorii mai vechi.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Orice s-ar întâmpla, cel mai 
potrivit lucru este sfi spuneți a- 
dcvărul, Nu uitați. la o 
cea mal
adevărul.

adică, 
credibilă minciună este...

CAPRICORN — BOU

Anton !

Germa- |

I
I

I
II

21,15
22.45
23.45

0,05
1,00
2,10

Știrile dimineții 
California Glan
Vremea dorinței 
llona Ghristen vorbește des
pre goliciune 
llans Meier Show 
Cine o șeful aici 
O familie foarte 
Elf 99
Exploziv-magazin, 
Vremuri bune, 
rele 
Columbo 
Quincy
Dirk Bach Show 
LA. Law 
Legea și 
Reluări

7 
diâguțâ

ț

v« cinuri

ordinea

RTL

i

se efect’iază gaura de sondă). Cu 
alte cuvinte, in trei-patru luni, 
o sondă își termină treaba la un 
punct de lucru și trebuie mutată. 
Dar unde ?

Sondele nu forează în aer, 
în pământ, iar pământul este al 
momârlanilor. Evenimentele 
timilor ani au avut ca 
exacerbarea gustului pentru pro- 
lit și la această categorie socială, 

■ relativ „liniștită". S-a ajuns până 
acolo încât s-a cerut, pentru
cedarea temporară a unei supra
fețe de 900 mp fâneață, suma
de TREI SUTE MII LEI. Asta, 
în condițiile în care, la mutarea 
sondei, M1NEXFOR se obligă să 
redea terenul în circ ritul agri
col, însămânțat cu iarbă. Adău
gați, la aceasta, suma necesară 
pentru plata dreptului de trecere, 
respectiv pentru terenul pe care 
se amenajează drumul de acces 
și veți vedea că nu e de glumit.

Carențele legislative din acest j 
domeniu și criza de autoritate a ■ 
factorilor locali de decizie pot : 
pune în per icol însuși viitorul I 
mineritului în Valea Jiului. Oare ' 
când vor înțelege și momârlanii, ■ 
caro, în genera), tot de pe-acolo • 
îșl iau salariile și pensia 
dacă sonde nu sunt, nici 
nu vor îi ? (Șl. C.)

Încercați să vă împrospătați 
modalitățile de exprimare, altfel 
riscațl fih fiți cntnlogat printre... 
«limbile de lemn".

VĂRSĂTOR — TIGRU

Culegeți roadele unei munci 
de o vară.

ci

ul-
efect

că 
mine

SCOP
PEȘTI — IEPURE

Relații bune in familie legate 
.și de un succes comun de dată 
recentă.

BERBEC — DRAGON

I 
t

I
I
I
I

Emoții în așteptarea rezultate
lor unei investiții pe termen lung.

TAUR — ȘARPI

Feriți-vă de complimente, chiar 
dacă acestea gâdilă urechile în- 
tr-un mod a) naibii de măgulitor.

GEMEN! — CAL

Noutăți în plan sentimental.

RAC — OAIE

Pregătiți-vă sâ primiți o vizită 
importantă săptămâna aceasta.

LEU — MAIMUȚA

Cofi.'kcltatca de efort bună. Pu
teți demara o acțiune care ceiw 
condiție fizică.

FECIOARA — COCOȘUL
Stare de surescitare care, „sd- 

Hiulală", poate ut rage multe n«- 
pRk'Wi.

5,30 Seriale,
9,45

13.55
15.55
16.55
17.25
17.55
19.25
19.55
20.25
21,00
21,15
23,00

0,00
1.55
2.55
5,35

da
roz
de smarald

Pantera
Pădurea
Adderly
Mr. Belvedere 
Visez la Jcannie 
Trick 7
Cei trej
Flirtu] străzilor
Roseanne
Știri
Arșița rece
T.J. Ilocker
Crima din beznă 
Eu. spionul 
Clanul vampirilor
Madame

EUROSPORT

Aerobic
Coif
Volei
Motociclism
Fotbal
Cățărare liberă
Handbal
Volei
Schi nautic
Fotbal
Eurofun

9,30
10,09
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
20,30 Știri sportive
21,00 Fotbal american
23,00 Box

0,00 Biliard

I 
I 
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I 
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I 
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MARȚI, 21 SEPTEMBRIfl

7,00
10,00
11,00 
12,00
13,00
13.30
14,00
14,15
15,00
16,00 Actualități.
15,05 Conviețuirl-magazin,
17,05
18,00
18.30
19,00
19.30
20,00
20,35
20,40 Sport.
20,50 Film «erlal. Cealaltă 

a Paradisul. 
Universul cunoașterii. 
Muzică la castel. 
Actualități. 
Intrarea In IahirinK 
închiderea prAfinntyliA j

TVM.
TVR lași.
TVR Gluj-Napooa. 
Lumină din lumină.
Ploaia acidă.
Desene animate.
Actualități.
Ora de muzică.
Magazin TV.

Magazlnuț pasiunilor. 
Dosarele Istoriei.
Do la lume adunate.
Ge-i de f&cut 7 
Desene animate. 
Actualități.
Rosturi, rostiri.

21,50
22,35
23,95
23,20
24,00

fața
••4

d
• ’•

Kpar.it
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SPORI “SPORT-SPORT SPORT SPORT
„Cadoul” lui Anton

JIUL — GLORIA REȘIȚA 1—1 
(1—0). Specia; n: circa tOOO; plă- 
lilorl 540; teren moale; șuturi la 
poartă 12—6; pe spațiuf porții 
7—3;'corncre 6—4) cartonașe gal
bene: Iszak (60), Doroș (88) —
Jiul, Rus (67) — Gloria, au mar
cat: Huza (21) șl Bălean (62) i 
a arbitrat Mircea Salomir (Gluj 
î'sanoca), ajutat de Mircea Rus 
(Dej) și Aurel Coroianu (Cluj-Na- 
poca). Observator federal, dl. 
Adrian Rămureanu (București).

Dezolare mare tn tribune, la 
sfârșitul celor 90 de minute de 
joo. Jiul n-a confirmat încă aș
teptările înflăcăraților săi supor
teri, făcând o primă repriză mai 
slabă, încheind partida cu un 
rezultat de egalitate 1—1, tre- 
cându-și în cont un nedorit mi
nus unu. ce atârnă greu în cla
samentul adevărului. Și dacă sco
rul a fost egal, nici Jocul nu a 
satisfăcut în totalitate. Gazdele 
nu au avut vigoarea necesară 
impunerii ritmului, lăsând ad
versarul să construiască metodlo 
și să păstreze balonul de multe 
ori, în prima repriză, perioade 
aproape egale de timp. Deși oca
ziile de gol au fost rare, cei care 
au avut superioritatea și la acest 
capitol au fost tot gazdele. Ne
șansa ori lipsa de concentrare au 
fost cele care au dictat în mo
mentele hotărâtoare. Oaspeții au 
fost primii care nq șutit la poar
tă (min. 7) șl tot ei an bătut șt 
primul corner (min. 10), anun
țând parcă pericolul iminent. în
cet încet, gazdele au preluat to
tuși inițiativa și Stancu a creat 
prima mare ocazie de gol. El a 
centrat puternic prin fața porții,

Știința Petroșani — Rulmentul 
Ba Iad 15—6 (12—0).

Desfășurarea partidei a fost 
Influențată de arbitrajul foarte 
slab al centralului Gheorghe Voi- 
nca (Buzău), a cărui yreslație a 
avut repercusiuni și pe tabela de 
marcaj. Studenții au dorit din 
start să-și demonstreze superiori
tatea și au deschis 
scorul relativ repede 
(arbitrul încă nu-și intrase 
in ro.). după ce Drăgliici a ratat o 
lovitura de pedeapsă în min. 1. 
La numai două minute, după o 
tușă prinsă foarte sigur de Bo
lea, Rațiu a forțat, ajutat și de 
Murcșan, balonul a ajuns la I- 

dar Știrbulescu Intrat după o 
lungă absență (o disjuncție Ia ti
mar) n-a riscat și nu a ajuns ba
lonul. risipind șansa deschiderii 
scorului. Duelurile Rus — Miti
tel, s-au încheiat net în favoarea 
primului iar Doroș șl 0ristian 
Lazăr au încercat să suplinească 
lipsa aripilor, aducând atacul 
mereu spre careul advers. La o 
astfel de fază, Lazăr a centrat 
de pe stânga, la circa 20 m de 
poartă, Huza s-a Infiltrat In atac

FOTBAL, 
B1VIZIA A

sl din șpagat a trimis cu latul 
pe lungă Vlădoi, înscriind plasat. 
Era min. 21 șt speranțele unei 
victorii prindeau contur.

Oaspeții au avut în min. 33 
ocazia egalării, Marcu a pătruns 
singur In careu, a centrat înapoi, 
dar balonul a fost respins depar
te de zona periculoasă. Anton 
a avut emoții in min. 36 când 
Marcu a șutat puternic din lovi
tură liberă, balonul a trecut la o 
palmă peste bară. Gloria a venit 
mei-eu în atee prin pase succesi
ve, creând breșe și culoare de 
șut pentru experimcrîtații Mar
cu, Manole, Marcă, cei trei M, 
trioul ofensiv al reșițenilor.

La o fază petrecută în car irul 
oaspeților, min. 43, Dacica a 
făcut henț (balonul a sărit din 
pământ) tribunele au ripostat, 
dar centralul a lăsat jocul liber,

A STRICA
vanuș care l-a scos Ia treisferturi, 
unde din nou Rațiu a primit, a 
pătruns și a înscris prima încer
care, 5—0. Drâghici a ratat tran
sformarea. După o altă tușă lun
gă a lui Ivănuș, la un atac pe 
treisferturi al Rulmentului, An- 
dreiță a interceptat un balon și 
după o cursă de aproximativ 50 
ni, a înscris la centru, 10—0, Dră- 
ghici nu a mai greșit și 12—0.

Știința se află in continuare la 
câima jocului, dar rotează ma
jorarea scorului. O lovitură dc 
pedeap-ă jucată la mună, avân- 
du-i ca protagoniști pe Andreiță 
și Raliu, nu are sorți de izbândă, 

fluierând in minutul următor 
sfârșitul primei părți.

Repriza a doua a lost dominată 
aproape 70 la sută de gazde. Ele 
au avut acum câteva bune situa
ții de a marca, dar legea com
pensării a acționat în consecință. 
In min. 51 Anton a degajat lung, 
Stancu a preluat și din viteză a 
șutat la firul ierbii; Vlădoi a 
respins; în min. 56, Stoica a șu
tat puternic, același Vlădoi a
scos cu un ultim efort ; în min. 
75 Mititel a șutat violent pe lân
gă muchia barelor, portarul era 
bătut; in min. 80 același Stoica 
a șutat năpraznic din 6 m, balo
nul s-a lovit dc Patru, era gol 
imparabil; în min. 86 Stăncio a 
șutat afară din marginea careu
lui. Gloria a avut în toată aceas
tă repriză doar două șuturi pe 
poartă, dintre care unul a însem
nat gol. In min. 62, Marcă a 
executat o lovitură liberă, balo
nul l-a izbit pe Anton în piept, 
-a ricoșat la Băleanu, care, aflat 
în careu, a înscris fără probleme. 
Eforturile Jiului de a prelua con
ducerea au fost anihilate și de 
știința jocului în deplasare șl de 
cea a menținerii rezultatului, fă
cut de o echipă mai matură, mai 
omogenă șl mult mai... norocoasă.

JIUL: Anton, Doroș, Mititel, 
Cri-'ian Lazăr, Huza. Cioabâ, 
Stăncio, Stoica, Știrbulescu (min. 
55, Neiconi), Iszak (min. 75, Szo- 
radi), Stăncic.

GLORIA: Vlădoi, Bălcanu, Tu- 
Juc. Kapornyai, Dacika (min. 75. 
Brici), Patru, Marcu, Manole, 
Rus V (min. 58, N. Rus), Chiș, 
Marcă.

T JOCUL
adversarul s-a regrupat bine, și 
repriza se încheie cu acest rezul
tat, 12—0.

I^a reluare, Timu, de la oas
peți, fructifică o lovitură de pe
deapsă în min. 42, reducând din 
diferență — 12—3. Gazdele con
trolează în continuare jocul, dar 
Gheorghe Voinca își face tot mai 
mult numărul, acordând oaspeți
lor prin decizii dubioase câteva 
lovituri de pedeapsă, contrar tu
turor regulilor. Timu și Ckeptea 
ratează din două situații bune 
transformările, lucru pe care nu-1 
face gi Drăghid. In min. 70 el 
mărc.tc diferența la 15—3, prin

Rugby A 1
U\ SPECT ACOL DE GAli

MINERUL I.UPEN1 — STEAUA 
18—6 (9—6). La sfârșitul parti
dei tribunele au ovaționat înde
lung „Minerul, Minerul" și nu 
rămas minute tn șir în picioare. 
Ele mai savurau încă spectacolul 
oferit de cele două formații, in 
care vioara întâi au fost gazdele. 
Echipa antrenată de Bercu Va- 
sile s-a regăsit la numai o săp
tămână după marele derbi Ști
ința — Minerul, ale cărui ecouri 
încă nu s-au stins, și a reușit să 
facă ce; mai bun Joc al sau din 
actualul campionat, învingând 
un partener de prima mărime.

Suportând povara unui nume 
ca cel al Stelei și al unui rezultat 
mult prea sever în Jocul de la 
București, minerii s-au depășit 
pe ei, reușind să remonteze în 
două rânduri handicapul, grație 
unei evoluții colective de excep
ție. Oaspeții au deschis scorul în 
min, 2 prin Popișteanu, dintr-o 
lovitură de picior căzută, dar au 
fost repede egalați, după două 
atacuri fulgerătoare. Pandelea a 
transformat o lovitură de pe
deapsă. în min. 8. Jocul a devenit 
pe muchie de cuțit pentru că 
Steaua a luat din nou conduce
rea, în min. 13 prin același Po
pișteanu. Peste două-frei minute, 
Minerul a restabilit din nou e- 
galitatea. Arbitrul Marcel Galan- 
da a acordat o lovitură de pe
deapsă. din dreptul lui 22. pe 
care același transformeor Pan- 
dclea, în zi extraordinară, a trl- 
mis-o printre bare, aducând din 
nou egalitatea pe tabela de mar- 

transformarca precisă a unei lo
vituri de pedeapsă, acordată din 
zona lui ,22. Pachetul de înaintași 
joacă foarte bine, dominându-și 
adversarul atât în grămadă cât și 
in tușă, dar baloanele se pierd a- 
proape de finalizare. Pe acest fun
dal Rulmentul a beneficiat de o 
lovitură de pedeapsă in min. 78 
și Timu a reușit încă trei puncte, 
stabilind și scorul final, 15—6.

ȘTIINȚA: Stan, Costache, Ste- 
lian (Locziko), bi umca (Stănescu), 
Bolea, Mureșan, Rațiu, Suiogjin 
(I’alamariu), Drăghici, Ivănuș, An
dreiță, Pancu, I,a.rie, Revnic (G ri
gole), Suciu. 

cai. A fost momentul psihologie 
al partidej pentru că gazdele au 
pus stăpânire totală pe Joo. Ele 
au dominat pe grămadă, in tușă 

i pe treisferturi, obligând par-
tercnul să cedeze. Dacă nu a-a 
înscris din eseu (au foat dc-oă 
mari ocazii) s-a înscris din lovi
tură de pedeapsă. Pandelea ■ 
adus avantajul In min. 38, c5«d 
a transformat Impecabil un balon 
așezat la 30 m de țintă. Q—8. 
După pauză, Steaua a avut 10
minute de iureș total. Minerul 
s-a bătut pentru fiecare palmă 
de teren, a ținut piept avalanșei 
și a reușit să răstoarne totalmen
te raportul de forțe, oprind In 
două dificile situații Înscrierea 
eseului de către adversar. Au 
urmat loviturile în plin ale Iul 
Pandelea, min. 59 șl 74, când 
Minerul s-a desplns sigur In 15— 
6. Ingenunchlată total. Steaua a 
mai primit un dropgol în min 73, 
autor internaționalul I'atricbl, 
altul decât in meciul cu Știința 
și 18-6. ,

MINERUL: Plngert, Ștefan, 
Popa, Sușinskl, Hosu Davkl, Ko 
llemen, Nccula, Jlunu, De.nc, Phț, 
Pandelea, Văduva, Chtru. Pa
triciii. Au mai jucat: Ioniță, MAis 
mărean, Vlad, Dimulescu.

REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT
DIN 19 SEPTEMBRIE

1 Atalanta — Cremonese 00
2. Foggia — Cagliari a
3. Genoa — Napoli os
4 Juventus — Reggiana ■
5. Lazio — Inter i»
6. Milan — Roma i
7. Parma — Torino 4
8. Piacenza — Lecce *
9. Udinese — Sampdorio a

10. Acireale — Cesena â
11. Brescia — Luccliese f
12. I’adova — Pescara i
13. Ravenna — Cosenza X

Fond total de câțtixiiri i 
93 089 933 lei.

Fotbal, divizia 
naționala

REZULTATE TEHNICE: „Poli" Timișoara — 
Inter Sibiu 2—1; „U“ Cluj — Ut A 1—2; Farul
— Ceahlăul 2—0; Univ. Craiova — Sporim stu
dențesc 1—2; Progresul — Dinamo 1—1; Rapid
— Dacia Unirea Brăila 0—0; Petrolul — Electro- 
putere 1—0; Oțelul — Steaua 0—1; Gloria Bis
trița — FG Brașov 2—1.

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE: CSM Reșița — Trao 

torul Brașov 2—0; Metrom Brașov — (.laz Metan 
Mediaș 2—0; CER Cluj — Corvinul Hunedoara 
2—0; EC Maramureș — Metalu; Bocșa 6—2; FC 
Bihor — CER Timișoara 1—1; Jiul IELIF Cra- 
iova — Armătura Zalău 3—0; Unirea Alba lulia 
— Phoenix Baia Marc 5—1; Jiul Petroșani — 
Gloria Reșița 1—1; CE Drobeta — 1CJM Brașov 
2—1.

CL/XSAMENT

Fotbal, divizia B 
ierta a 111-a

I
REZULTATE TEHNICE: Undea Alexandria — CS Olt I—Ol 

Rova Roșiori — AS Paroșeni 2—0; Metalurgistul Slatina — 
Târgovuște 1—1; Chimia Găcști — Electr. Cui tea de Argc* I—0| 
Minerul Uricani — Cimentul Fieni 4—1; Jiul Rovinari — Minerul 
Mătăsuri 2—0; Minerul Lupem — Metalurgistul Cugir 4—1; torv 
structorul Craiova — Metalurgistul Sadu 4—0; Petrolul Stoina —

CLASAMENT
i Farul 6 5 4 0 10— 1 1)
2 Univ, Craiovn 8 4 1 1 16— 7 9
3. Steaua 5 4 1 0 7— 0 0
4. UTA 6 4 0 2 8— n 8
5. Progresul 6 3 1 2 6— 7 7
6. Gloria Bistrița 5 3 0 2 6— 5 6
I. Dacia Unirea 6 2 2 2 5— 4 6
8. Petrolul 5 2 2 1 4— 3 6
9. FC Inter 6 2 2 2 6- 6 6

10. „U“ Cluj « 2 1 3 9—10 5
11. Rapid 8 2 1 3 4— 5 5
12. Sportul st ud. 6 2 1 3 6— R 5
13. FC Brașov 6 1 2 3 2— 4 4
14. Oțelul Galați 6 2 0 4 6— 9 4
45. Dinamo 6 1 2 2 3— 6 4
16 -Poli" Timișoara 6 2 0 4 7—12 4
17 Ceahlău) 6 4 1 4 3—n 3
<8. ElcctropiitcT» 6 I 0 6 5— 7 2

ETAPA URMĂTOARE, 25— 28 septembrie :
Dacia Unirea Brăila — Univ, Craiova; Dinamo 
— Rapid; Blwtroputci e — Progresul; UT A — 
Ceahlăul; Inter SibJu — „Uu 61uJ; Sportul «iu- 
dențeso — ,Po|j“ Timișoara; Steaua — Petrolul; 
FC Brașov — Oțelul Galați; Gloria Bistriț* — 
Fanfl.

1. FC Mararniire.ș
2. Unirea AJba luda

6
6

4
4

1
1

I
1

rj— a
15— 6

9
9

3. Gloria Reșița 6 3 3 9 14— 5 9
4 CSM Reșița 6 4 1 1 11— 7 9
5. Tractorul Brașov 6 4 0 2 8— 5 8
6. CER Cluj 6 3 2 J 11— 9 8
7. CE Drobctu 6 3 1 2 8— 9 7
8. FC Bihor 6 2 2 2 10— 5 6
9. Jiul Petroșani 6 2 1 3 9— 5 5

10. Jiul IELIF Craiova 6 2 1 3 9— 9 5
11. ICIM Brașov 6 1 3 2 7— 7 5
12. Gaz Metan Mediaș 8 2 1 3 8—10 5
13. Metrom Brașov 6 2 1 3 5— 7 6
14. CER 'timișoara 6 I 2 3 J- 7 4
15. Phoenix Baia Mai' 6 2 0 4 8—12 4
16. Metalul Bocșa 6 1 2 3 5—20 4
>7. Armătura Zalău 6 1 1 4 7—II 3
18. Corvinul 6 4 l 4 5—13 3

ETAPA URMĂTOARE, 25 septembrie: Ar- 
mătura Zalău — FC Maramureș; CER Timișoa
ra — Jiul IELIF Craiova; Phoenix Baia Mare 
— FC Bihor; Gaz Metan Mediaș — Corvinul 
Hunedoara, Tractor Brașov — Metrom Brașov; 
Metalul Bocșa — CSM Reșița; ICIM Brașov — 
Jiul Petroșani; Gloria Reșița — Unrre.i Alba 
iulie, C.’F Diobwt* — CFR Cluj.

Petrolul Videle 2—1; Dacia Pitești — Parângul ’Lone'i 1—0.

1.
CLASAMENT 

Minerul Uricani 7 4 2 1 J6— 5
4

101
2. Petrolul Stoina 7 5 0 2 14— b 10
3. Unirea Alexandria 7 4 1 2 m— î 9
4. Dacia Pitești 7 4 1 2 11— 5 0
5. Jiul Rovinari 7 4 1 2 U— 7 0
6. Parângul Lonca 7 4 0 3 9— 6 8
7. Metalurgistul Cugir 7 4 0 3 13— H 8
8. CS Târgoviștc 7 3 2 2 11—10 8
9. Miperui Lupcni 7 3 1 3 10— • 9

10. Rova Roșiori 7 2 3 2 10—10
11 Minerul Măta-.ari 7 3 1 3 Z - 7 9
12. Chimia Găe.ști 7 3 1 3 0-19 9
13. Electr. Curtea de Argeș 7 3 0 4 6— 9 6
14. Petrolul Videle 7 3 0 4 5—10 4

15. Metalurgistul Slatina 7 2 2 3 10—17 4
16. Metal urgi.stul Sadu 7 3 0 4 8—13 4
17. Cimentu; Fieni 2 1 4 10—13 8
!H Constructorul Craiova 2 1 4 0—12 0
19. AS Paroșeni Z 1 2 4 8— 9 4
20. CS Olt 7 1 1 5 0-13 3

ETAPA URMĂTOARE, 26 septembrie : A.S Paroșeni — Umre4
Alexandria ; CS Târgovi-tc — Rova Roșiori; Electrica Curtea de 
Argeș — Metalurgistul Slatina; Cimentul Fieni — Chimia Găestii 
Minerul Mătăsuri — Minerul Uricani; Metalurgistul Cugir - lini 
Rovinari; Metalurgistul Sadu — Minerul Lupani; Petrolul Vuiete 
— Constructorul Craiovir Par'nvul Lonen — Petr/,,',1 Stoina ’ 
CS OR — Dacia Pitești.
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de 
ultimul 

accident feroviar, 
a

i
Vineri, 17 septembrie, in jurul orei 15,30, fostU] jucător 

fcball al echipej AS Paroșeni, Gelu Bârsan, cooptat în 
timp în conducerea tehnică, a suferit un grav
in orașul Vulcan, trenul tăindu-i piciorul drept. La ora 16 el 
fost transportat la Spitalul municipal Petroșani. în stare de comă, 
unde di. Nicolae Ciugulea, cu toată osteneala .și intervenția depusă 
timp de 7 ore, — perioadă in care a intervenit moartea clinică, 
nu a mai putut să-l readucă la viață. In urma morții sale au rămas 
soția și cei patru copii.

Lumea fotbalului rămâne îndurerată și îi va păstra o veșnică 
amintire. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Fie-i 
țărâna ușoară!

in care nu s-au ma: născut copii 
de mult și toți sunt bătrâni". 
Cătune care se sting, cătune care 
renasc... In Căprărița am văzut 
două vile în construcție și încă 
se mai vând locuri de casă. Spe
ranța e ultima care moare...

Ștefan cel Mare si Sfânt 
privea grav din tablou' lui 
perete, când ne-am ridicat 
băncile de pitic) și am pășit
curtea plină de verdeață. Era să 
ne ciocnim, aproape de doi e- 
levi mai mari, care veniseră să-și 
vadă fosta învățătoare: „Ne era 
dor de dumneavoastră. “ Doam
na Bărbieru l-a îmbrățișat și l-a 
însoțit cu privirea îndelung după 
despărțire...

Petroșani

ne 
din 
din 

în

PUBLICITATE
ANIVERSARI

TENTRU scumpul nostru Ruță 
Chirila, toata dragostea din lume 
și un călduros „La mulți ani l“. 
Soția Violeta, Simona și Dana. 
(0125735)

MULTA sănătate, fericire și 
.La mulți ani 1“ pentru Marcel 
Stan- cu ocazia ziiei de naștere. 
Soția. (0125737)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI

V ANZAK1-CL MI’ARAKI

VÂND televizoare color. Petro
șani, Doinei, 5 (vizavi lUtMl’). 
(0125669)

VÂND urgent microbuz 
236, 9 locuri, 1438 cmc, 
Informații: Lupeni, 
lui, 76. (0125736)

VÂND apartament 4 
nobilă dormitor. L1'_I 
levizor color, congelator, 
cusut electrică. Relații: 
șani. Aviatorilor, bloc 64 A, 
13. (0125732)

VÂND autoturism ARO D 244, 
cu caroserie rezervă. Adresați : 
telefon 545561. (0125752)

VÂND convenabil 
Petroșani, ultracentral, 
comercială nouă, cuptor cu 
crounde sigilat. Informații: 
lefon 543282. (0125731)

VÂND apartament confort I, 
două camere, semimobilat. Petro
șani, Aviatorilor, bloc 56/50, du- 
p. ora 20. (0125739)

CUMPĂR urgent apartament 
In Petroșani. Relații: Aviatori
lor, bloc 52, sc. 3, ap. 47. (0125743)

VÂND garsonieră zona Her- 
mes — Petroșani. Telefon 
544934, după ora 17. (0125749)

VÂND Dacia 1310, an fabrica
ție 1990. cu instalație gaz 
nală. Telefon 545645 sau 
Central, camera 106, Intre 
15—19. (0125749)

VÂND carosată 10 tone. Rela
ții : telefon 513197. după ora 20. 
(0125747)

SOCIETATEA Comercială „O- 
MEGA" Petroșani, vinde pe bază 
de comandă, la termen de 3 zile, 
cae de marcaj (2 benzi, 2 afișa- 
Je, 4 cote TVA, 10 gestiuni .și 400 
prețuri programate), cântare e- 
lectronice, omologate pentru uti
lizare in 
trn case 
541772.

SCHIMB garsonieră Petroșani, 
Constructorul, bloc 1 B/10, cu 
apartament 2 camere, aceeași 
zonă. Relații, după ora 16. 
(0125718)

CAUT, în vederea închirierii, 
garsonieră sau apartament (mobi
lat sau nemobilat), in Petroșani. 
Telefon 541042. (0125667)

SCHIMB apartament 2 camere, 
bloc cărămidă, trei etaje, central, 
etaj 1. cu apartament 3—4 came-

re, zonă centrală. Ofer diferență 
lei, valută. Telefon 
(0125741)

SCHIMB apartament 2 camere, 
contra garsonieră, zona Comisa
riat, plus diferență. 
Aviatorilor, 
20. (0125739)

bloc 56/50,

PIERDERI

legitimație

514412.

Petroșani, 
după ora

călătorie 
eliberată 

Pe-

Fiat 
benzină. 

Stadionu-

1 camere, 
bibliotecă, te- 

mașină 
l’etro- 

ap.

garsonieră 
rulotă 

mi- 
te-

origi- 
Hotel 
orele

țară. Role hârtie pen- 
de marcaj. Telefon

im LRSE

1N BAZA Autonzuției nr. 7122 
funcționează independent .Cella", 
producător de past făinoase in 
Petroșani, str Vasile Milea. 41. 
(0125734)

<H ERI t

ȘCOALA DE ȘOFERI GUI an- 
gaj-'aza un bucatar Informații; 
telefon 545561. (0125:51)

PIERDUT 
pe numele Ianc Lenuța, 
de Asociația Handicțjpaților 
troșani. O declar nulă. (0125750)

DECESE

FAMILIA Emanuel este alături de familia Orban in greaua su
ferință pricinuită de încetarea din viață a mamei

ORBAN MARIA
și transmite învățătoarei Orban Ileana, Școala generală nr. 4, și 
Emmci sincere condoleanțe. (0125738)

FOȘTII colegi de echipă „Minerul' 
l’etra Marin, Miinteanu Ștefan și Benone I’opescu, 
dispariția fulgerătoare și prematură a celui ce a 

BIRSAN GELU (GERI) 
și transmit sincere condoleanțe familiei Îndoliate.

Paroșeni, și de armată, 
regretă profund 
fost

(01257W)

COLEGII de echipă de la AS 1’aroșciii Vulcan aduc un ultim 
și pios omagiu la prematura dispariție a celui care a fost

BIRSAN GELU
și transmit condoleanțe familiei îndurerate. (0125715)

COMPONENȚII echipei de fotbal „Parângul" Petrih-Lonca 
regretă profund dispariția prematură a celui care a fost 

BiRSAN GELU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (0125746)

S-A STINS din viață, după o lungă și grea suferință 
SZOKE MARGU' TEREZIA (BOBI) 

in ziua de 19 septembrie 1993.
înmormântarea, 22 septembrie 1993, ora 11,30, de la Biserica 

Evanghelică.
Odihnească-se in pace! Vecinii blocului 97. (0125751)

COLECTIVUL Grădiniței nr. 4 Petroșani cstc alături de co
lega lor Epure Mariana, in durerea pricinuită de decesul tatălui 

kronavetter franciso
Odihnească-se in pace! (0125753)

Str. Livezeni, nr 12
Organizează în fiecare zi de luni la sediul societății, 

licitație pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe:
— Autocamioane R 8—135 FBD 7
— Autocamion
— Autocamion
— Autocamion
— Autocamion
— Semiremorcă ATM 2
— Autoturism Dacia 1310

R 
R
R
R

8—135 cu macara HIAB
135 cu oblon ridicător8

12—215 DFS
10—215 FS

Documentația licitației se poate 
societății. (Factura 687618)

consulta la

2
1
2
2
2
2
1

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

sediul

!5C A.C*L Valea țiului SA
ANGAJEAZA

■ PENSIONARI PENTRU LUCRĂRILE DIN LUPENI
Relații la sediul nostru din Petroșani, str. Avram lancu 

nr. 12/13 C sau telefon 514770; 543001. (0125742)

Universitatea Tehnică 
Petroșani

ANGAJEAZA

urgent :

— tâmplar;
— 2 electricieni;
— 2 strungari;
— 3 instalatori sanitari;
— 1 tinichigiu;
— 2 focliiști;
— zugrav;
— șofer.

Condițiile dc salarizare conform legislației în vigoa
re pentru unitățile bugetare.

S.C. „EMA RADAR PRUDEXIM SRL
Petroșani, str. Slătinioara nr. 1

VINDE EN GROS, zilnic 10—16
— CONCENTRATE 
— CEAIURI 
— AROME
— TONIPLANT

(0125748)

WHISKI
VODCA 
PALINCA CAISE 
LICHIORURI
ESENȚE

COMEMORĂRI

CU OCHII plini de lacrimi .și durere in suflet, eu, soțul Nicu, 
copii; Robcrl și Roxana anunțăm cu s-au scurs 6 luni de la dispariția 
celei mai minunate soție și mama din lume, cea caje a fost

NICU MARGARETA (MEDY)
Nu Ic vom ui'a niciodată. (0125721)

O MEDY, scumpă Mcdy
'J'i'-ui stins în prima 2i de primăvară 
Ca flacăra arzând din ceată
Dar focul dorului de tine
Mă mistuie acum șl pe vecie 
Și sufletu-mi de-a pururea va pluijge 
Căci chipul dulce nu ți-1 pot atinge, 
A ta prietenă Magda. (012., 720)

S-AU SCURS 6 luni de când scumpa noastră
NICU MARGARETA (MEDY) 

nc-a părăsit pc veci.
Nu te vor uita niciodată colegele de birou de la Spitalul mu- 

nicipal Petroșani. (0125720)
CU pToASA rugăciune către Domnul, evocăm la împlinirea a 

6 luni de la „adormire" numele prietenei noastre
NICU MARGARETA 

Familia Fcrcnczi.
AZI, 21 septembrie, se Împlinesc 4 ani dc lacrimi și durere 

de la trista despărțire de scumpul nostru soț șl ta'ă
MAIDJK LADISLAU (38 ani)

Iar dacă vreo satană destinul i-a răpus
Răsplata-și va primi-o căci marc-i Cel dc Sus !
Pe toți ne veghează, la toți grijă ne poartă
Și dă la fiecare după-a] lui gând, după-a .sa faplă
A.șa ne c credința, celei nu avem ce face
Iar tu iubite Lacl, dormi în Eternă Pace ! (0125741)

Cotidianul dc opinii șj informații „ZORI NOI 
SOCII.I A [ II COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.

Cont virament; 307060201 — pr Ir 
troșani.

Director: MIRCF1 BL.IORISf (
Director executiv; ing. A 

e<K«DAN

" apare sub egida 
NOI” S.A.

Rl.DAC (IA Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicolae Bălccscu nr 2. 
1 cicloane: 511662 (dircclor-redactor șei); 

■>15972 (director execuți v-ndniinistrativ 
difuzare), 512161 (secții). Fax: 093/515972.

III'AItlL; Tipografia Petroșani, str.
Ni'olac Bălccscu nr. 2. Telefon 511.365.

Materialele nccoinandate și 
nepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală gi Juridică 
asupra corectitudinii datelor cii 
prinse in articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECIIII’A DE SERVICIU:

Responsabil dc număr :
Horei NEAMȚU

Coicctura i
Emilia ACIIIREI 

Viorica FinȚULESCU


