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RAPSODII DE TOAMNĂ

DiRECTGRIADA
A fost „Iliada", a fost „Dacia- 

da“, a fost „Mineriada". a fost 
„Lambada" și câte ți maj câte 
n-au fost. Mai nou, organizân- 
du-ne noi și reorganizându-ne, 
unindu-ne sau făcându-ne țăn
dări, îndreptându-ne Cq pași 
voinicești către această himeră 
care este economia de piață, a 
mai apărut o nouă capodoperă. 
Ea va rămâne înscrisă cu litere 
de aur în istoria postdcccmbristă 
a României sub numele de larg 
răsunet — „DIRECTORIALA".

„Iliada" a fost o poveste de 
adormit copiii microbiștilor, față 
de ceea ce înseamnă astăzi „Di- 
rectoriada". La scaunul directo- 
rial, la scândura cu butoane a 
telefoanelor supersofisticatc și la 
mini fustele secrc‘arelor au dat 
buzna, ca la oala cu sarmale, 
chemați și nechemați, veniți și 

neaveniți, largi in gândire sau 
înghesuiți. In nomenclatorul de 
funcții și meserii a apărut, îm
brăcată în haine nou-nouțe, una 
nouă — directorul. Nici patron, 
nici salariat de rând, ci, ehe, ceva 
mai mult — director.

De fapt, director „de operetă", 
funcția fiind îngrădită până la 
Dumnezeu. Cred că avem cel 
mai mare număr de directori pe 
cap de salariat din lume.

Ceea ce este însă caraghios, 
parcă rupt din platforma-pro- 
gram a „Partidului Proștilor", este 
că încă nimănui nu-i este clar 
cine-i pune și cine-i dă jos pe 
directorii cu pricina. Ceva oare
ce legi, ordonanțe și reglemen
tări, ar fi. Numai că așa suntem 
noi, românii, mai firosco.și și 
mai cu coarne, credem că dacă 
c democrație (vaj de mama ei I) 

totul este posibil. Nu ne convine 
șeful, jos cu el I

Din păcate, lucrurile nu stau 
așa. De când e lumea și pămân
tul, tot omul ar fi vrut să-și a- 
leagă părinții (toți ar fi vrut 
să-j cheme Onasis), țara în care 
să se nască (toți ar fi vrut în 
America), șefii (toți ar fi vrut să 
fio ei șefi), uneori ar fi vrut să-și 
aleagă nevasta (dar și asta e 
greu, poți s-o mai dai în bară). 
Realitatea demonstrează că așa 
ceva nu se poate.

Am făcut aceste aprecieri, fi
indcă, încet-încet, oamenii trebuie 
să-și vadă lungul nasului și să 
înțeleagă că nu tot ce zboară se 
mănâncă. Să întăresc afirmația,

■VIircea BlJORESCU

(Continuare in pag. a 2 a)

Listele pentru plăti la „Sistemul 
Vitalis punctul Hațeg:
In data de 29 septembrie, a.c., la Jianul Bucura din 

Hațeg, camera nr. 23 se vor efectua plăți pentru depună
torii ce posedă chitanțele cu numerele: 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 1'74, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

Reamintim că suma admisă pentru reînscriere se li
mitează la jumătate din suma primită

In adunarea parlamentară de la Strasbourg

Prietenii la nevoie
Lipsa de combustibili a generat la sfârșitul săptămânii trecute o

CRIZĂ ACUTĂ DE PĂINE se cunosc
■ In unele locuri, cetățenii s au comportat animalic.

Dincolo de gravele pcrtuibații 
provocate in transporturi, și nu 
numai, lipsa de combustibili de 
1 , sfârâitul săptămânii trecute 
a declanșat o adevărată criză în 
aprovizionarea cu pâine a popu
lației. Criză, care cil puțin în 
Vulcan, a provocat manifestări 
primare — și este trist ca trebuie 

Memorialul „Gicu Popa”
Pctrila a eunucul ieri haina sărbătorii artistice. Și soarele s-a 

bucurat de ea, ceea ce a permis ca manifestările prevăzute aproape 
in întregime in aer liber, să se desfășoare in bune condițiuni, Cea 
dc-a opta ediție a „Memorialului folcloric Clica Popa" organizata 
in amintirea profesorului, d.ri.iorului și folcloristului Gicu Popa, 
s-a constituit, așa cum era de așteptat intr-un moment de aleasa 
simțire românească. Ne referim atât la concertul fanfare] reunite 
a orașului, cât .și la festivitatea de la Primăria Petrilci, dar mai 
ales la concertul spectacol desfășurat in aer liber, în după 
amiaza zilei d>- duminică, pe platoul clubului din Ixmea, concert 
la care și-au adus contribuția concurcnții inteipreți la fluier, so
liștii vocali, taraful de muzică populară al orașului ți invitații — 
binecunoscuții comici Cleorge Negraru și loan Vclicâ. apreciata 
solistă de muzică populară Elena Merișoreanu șl folcloristul 
Ghoorghe Palcu, unul dintre realizatorii emisiunilor de folclor 
cele mai îndrăgite aie Televiziunii Române. Amănunte și opinii 
despre această a opta ediție a memorialului. în ziarul de miune 
(Al. JfORAȚIU)

să constatăm acest lucru — ale 
populației. Și voj motiva această 
afirmație exemplificând doar un 
singur caz. Sâmbătă dimineața, 
am găsit-o pe doamna Olga Hâr- 
șieru, șefa magazinului de pâine 
din centrul orașului, intr-o stare 
de disperare ajunsă la limitele 
paroxismului. Aproape plângea. 

Motivul ? Cu numaj o seară 
înainte, la îmbulzeala creată de 
sosirea mașinii cu pâine, domnia 
sa și întregul personai a fost 
supus la o serie de violențe ver
bale .și chiar fizice din partea u- 
nor oameni care nu înțeleg că 
acestea nu poartă nici o vină 
pentru lipsa de pâine de pe pia
ță. Ma, mult decât atât, în vân
zoleala creată, o parte a mobilie
rului a fost distrus și un geam 
a fost spart. Geam caic a costat, 
nici mai mult, nici mai puțin, 
decât 5612 lei. Bani plătiți din 
buzunarul propriu. „Și pe caic 
nu ni-i decontează' nimeni. Și-a- 
lunci merită ca pentru un salariu 
de 20 000 ici să suporți țoale 
acestea ?“ su întreabă doamna 
llâr.șlcru.

Și incă ceva. Aflăm că deși a 
fost solicitat sprijinul organelor 
de ordine din oraș, acestea nu 
au putut trimite pe nimeni la 
fața locului, deoarece... „până 
luni nu maj este nimeni disponi
bil !“. (Tiberiu VINȚAN)

Astăzi, la Strasbourg. unde 
e-.stc sediul Consiliului Europei, 
se va decide prin vot în aduna
rea parlamentară dacă România 
va fi admisă în acest for paneu- 
ropean. Intrarea țării noastre cu 
drepturi depline în structurile po
litice europene, a fost, precum 
se știe condițională de îndeplini
rea multor criterii legislative, e- 
fectuate in mare graba ți fără 
prea multe discuții. Acum există 
un consens politic a| partidelor, 
cu sau fără reprezentare parla
mentară. in privința acestui o- 
biectiv de interes național.

Evenimentul care se petrece 
astăzi trebuie apreciat cu un 
prudent optimism deoarece com
portamentul parlamentar do la 
Strasbourg este imprevizibil.

De prin primăvară efort urile 
șefului diplomației de la Bucu
rești, ministrul Teodor Melcșca- 
nu s-ap orientat insistent și prio
ritar spre acest obiectiv. Bună
voință a fost pretutindeni in Eu
ropa și nu încape nici o imioială

asupra acestui aspect. Cea mai 
importantă și necunoscută pro
blemă este atitudinea delegației 
ungare. Recenta vizită a minis
trului de externe al Ungariei, 
Geza Jezsenszki, a fost suficient 
de confuză la acest aspect im
portant de la Strasbourg. Dacă 
mai avem în vedere și punctul 
de vedere al UDMR precum că 
România n-ar fi chiar pregătită 
să intre cu drepturi depline în 
Consiliul Europei, lucrurile în
deamnă la circumspecție. Astăzi 
sunt doar două posibilități: ori 
România va fi admisă ca al 33- 
lea membru in ace.st for, ori, 
dacă cineva va vota împotrivă, 
procedura va fi pusă pe ordinea 
de zj doar peste câteva luni. Mai 
probabil este, că după atâtea și 
atâtea contacte politico-diplomati- 
ce, țara noastra va fi admisă, chiar 
dacă, așa cum a fost cazul Slo
vaciei cu o abținere. Cum nu 
este nici da. nici nu Insa acest 
fapt, nu va mai avea nici o 
relevanța istorică.

Tiberiu SPATARU

La parterul unui bloc din Vulcan au fost efectuate

Puterea îmbată mai tare
decât

In timp t.i Moscova viața 
politică este tensionată, era cât 
pc-aci ca cele două camere ale 
parlamentului, in ședințe separa
te, să adopte declarații de spri
jinire pentru președintele Botis 
Elțîn, aidoma celor de adeziune. 
Ar fi fost un fapt fără precedent 
ca un parlament să fie împotriva 
altui pari iment, indiferent când 
și cum a fost ales, ce credibilitate 
internă mal are. Insă totu) este 
posibil Îndeosebi atunci când mi 
metismul mai este incă în plină 
actualitate.

îndelungata tradiție politică, ti
pic nusearică, în izolarea incomo
zilor adversari, socotiți dușmani 
personali, so petrece șl astăzi.

votca
Celebrele cuvinte ale lui Macchia- 
vcli, anume că scopul scuză mij- 
Joacele, sunt valabile pentru ma- 
nicra în care s-a găsit soluția 
stingerii lungii crize politice din 
Rusia. Nu este o idee nici ferici
tă, nici democratică, cj mai de
grabă de forță, să tai orice legă
tură a parlamentului cu exterio
rul. Dizolvarea parlamentului, sta
bilirea de alegeri anticipate ia 
jumătatea lui decembrie, ba 
chiar s-au admis .și alegeri anti
cipate pentru președinte, sunt 
idei democratice și ar putea fi

Tiberiu SPATARU

(CoaUauira (« pag. • U«)"

■ Dacă proceda cu mai mult tact, prima rul i-ar fi putut liniști pe locatarii temători
Până nu demult, la parterul blocului 17 de pe 

Bulevardul Mihaj Viteazul din Vulcan a func
ționat o florărie. Cu aproximativ o lună și ceva 
în urină, ItAGCL-ul din localitate a închiriat 
spațiul respectiv SC „Anca" Impex SRL .și 
Societății Comerciale „COMTIM" Timișoara.

Odata actele de închiriere încheiate, cele două 
firme au trecut la amenajarea spațiului. Mai 
întâj a fost ridicat un zid care, practic, împarte 
In doua fostul local al florăriei. Pentru magazi
nul „COMTIM" a fost montată o ușă metalică. 
SC „Anca" Impex SRI. funcționează deja. La 
celalalt magazin, profilat |>c desfacere î produse
lor din carne, lucrările de amenajare nu -m ‘ 
incă, finalizate.

Temerea locatarilor din scăr i E a blocui.u «. ,.e 
legată tocmai de acest lucru. Nimeni nu i-a 
prea lămurit și ci cred — au comunicat acest 
lucru într-o plângere adresată redacției — că 
structura de rezistență a blocului este în pericol. 
Temere accentuată de faptul că, la blocul înve

cinat, patronul firmei „Ascom" a făcut, anul 
trecut lucruri similare pentru lărgirea spațiului 
de la parter. Operațiuni care, s-a aliat mai târziu, 
le-a efectuat pe șest, fără a avea avizele necesare.

La primărie am fost, asigmal că, in ce pri
vește cele doua firme, totul este făcut în spiritul 
și litera legii. Și, pentru că astea două trebuie 
să (ie și avizate, am solicitat hârtiile cu pricina. 
Intr-adevăr, Ia dosar ele există : certificatul ser
viciului de urbanism, proiectul întocmit de In
stitutul de Proiectări lI-uncdoara-Deva precum 
și avizul Inspectoratului Județean de Construcții 
IIunedoara-Deva. Deci, spargerile s-au făcut le
gal. Inspectoratele mai sus amintite ii liniștesc 
pe locatari că, în caz de seism, blocul va rămâne 
a.șa cum e acum și n-o să .se huroaic peste ei. 
Ceea ce se poate reproșa primăriei este că nu 
s-a chinuit să-i lămurească pe oamenii veniți cu 
Jalba sa reclame că, la ci în bloc, se demolează. 
Sunt de părere că, dacă ar fi dat dovadă de 
mai mult tact, dotnnul primar i-ar fi putut scuti 
de palpitații. (Gheorghe OLTEANU»
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Primii câștigători !a Sistemul Vitalis
Hanul Bucura este, așa cum „glăsuiește" a- 

nunțul dc la recepție, I „STEA" — categoria a 
treia. O cameră cu două paturi costă 1800 dc 
lei. I.a etajul intui, două camere au fost trans
formate în birouri. Intr-unui se primesc înscrieri 
pentru sistemul Vitalis iar la celălalt se ridică 
câștigul. Am fost prczcnțl vineri, în dreptul ca
sieriei, .și am stat de vorbă cu primii câștigători.

Posesorul chitanței cu numărul 001 se numește 
Dumitru Humă. Are 36 de ani și este, de loc, 
din Hațeg. Lucrează la oficiu] dc gospodărire a 
apelor și are doi copii. Dc 13. respectiv 7 ani. 
Pe fată o cheamă Loredana, iar pe băiat Marian. 
A depus, acum trei luni. 10 000 lei și, acum, a 
primit 80 000 lei. întrucât suma nu reprezintă o 
avere, dl. Humă a hotărât să o lase, în continua
re, în joc. „Pentru că 640 000 e cu totul altă 
sumă" zice, pe bună dreptate, dumnealui.

Dl. Dumitru Burlacu este tot de la OG A și 
are tot 36 de ani. Dumnealui are citanța 002. 
E tatăl unui băiat dc 14 ani pe care il cheamă 
Glauditi. A depus 50 000 lei și, acum, va primi 
■100 000. Vrea să-și cumpere o ladă frigorific^ 
dar vrea să-și lase o parte din bani la casierie. 
„Erați optimist atunci când ați depus banii ? 
Dacă-; pierdeați ?“ il înti bâm noi. ..Eu sunt o 
fire optimistă. Și-apoi, cc-i azi, 50 000 ?“ a răs
puns dl. Burlacii.

Cel de-al treilea câștigător a fost dl. Petru 
Mucoi de la „Agroti ansport** Hațeg. Dl. Mucoi 
are 44 dc ani i este tată a doi copii. Ei se nu
mesc Siinona și Alin, Fa1 a are 16 ani iar băiatul
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Directoriada
(L’irn.irc din paȚui.i 1)

va ob r un ex , . de i’.iie lâ l
și curcile. D< un.izi. o societate 
conici ei.i!ă cu capital dc sat ne 
solicită să publicam un anunț 
public it.ir prin cai»? e comunica 
SCfIA1EREA LA CONCCR-S A 
f’fft’HI.Il DE DIRECTOR GE
NERAI Mart iri- m c.i până la 
„inv< nți 1" ,SC „Spion!" SA Petro
șani (panificația) axa 1 ■. 1 nu s-a
ni ii inlâmp l.lt 1. 1 r< 1 lina B 1,
am .uizil rs l < c IU; li ui i.:i. .
T< ,1 i -. ir 1 fie rl <-■■:< i i c ner.ili.

C» i c 1 ■ .111 ", 1 ' < ■ul.'.iid.'L
j.'-n’>ii .-ru ’ițu! fui di. i'.u n-
spun ■ ,ll;i 1, Im " ■- a" d

Hukna îmbată mai tare...
(IJrr.mrr dh pagina I)

ptarog. it iv ; • Im lî ,ri-, Elțin,
pi< ydin' ■ ale .',1 n-confirmat 
prin r fei •udiri . > 11 din a| >1 illu 
acest n.

Lup-a pentru putere ar<- mi 
final gi :u de uit:, ip.it, având 
în vedere ni (turnul coni u . al 
ckputaților, dc< i.ir.it de guvern 
4n afara legii, a ultimelor rli-cr ’e 
ale lui Hiiis Elțin. și chiar un 
Început în atragerea ai matei, 
deocamdată „neutră". Fie de 
partea lui Ruslan Hasbulatov și 
a lui Ruțkoi, cel cum de felul 
lui este general, fie de partea 
Im Bori-s Elțin.

Această configurație politică 
e'te de natură să nacnțin^ trează 
atenția legislativului, fără a lua 
Insă, hotărârj grăbiK-, Evident că 
ofiiniile politice ale unui om se 
pot schimba radical A.Ș41 și cu
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la minister, oare ic dă voie să 
uzeze- de acest mod absolut inedit 
de a organiza conclus Și, daca, 
prin absurd, .se v.i organiza con- 
cur ut, ( munțiil a apărut, candi- 
dalii dau buzna), cine ii exami
nează pe onor aspirant/; la foto
liul d<- ilii. c>or cu pâinea ? .Sa 
zicem <ă vino o comisie de ia 
ininist r. Dar pe aceia cine i-.i 
c . 11u1n.it ? Guvernul Dar pe 
el < ine l-a examin it ? ParJamcn- 
tul ? Dar |>e dânșii cine ii < X3- 
nnn-'aziî. li mica, slavă Domnu- 
lui. ne-.ini lămurit cat le corupe- 
tenii sunt '! președintei? lliescn? 
Dar j»e ilâi sui ?

V,u <le concur-.urile noastre !

Boris Elțin, fostul prim secr'tar dc 
la .Sverdtov-.lc unde a fo.st asasi
nata familia ultimului țar. Deo- 
catnil iță este o contradicție intre 
corn im'c-rile lui democ ratice la 
reformare a v -ții wcia] economi
ce și politice <an Rusia și stilul 
dictatrii i.d dc tranșare a crizei 
politice Cu conservatorii. Numiți 
aș 1 deoarece i .111 contestat dWci- 
zi i Io.

Cinc i mai democrat decât al
tul, care este mai conservator și 
comunist nostalgic c celălalt, 
e.ste treaba Iul. Chiar întâl
nirea de ieri de la Moscova n 
președinților din statele C\SI au 
avut scopul discutării unui .spațiu 
ecunoniic unic. Deci tot fostul 
im|ici-; ,

Lupta pentru putere va mai 
cont.rnuii. Finalul fiind în funcție 
d*> poziția armatei, cate a iiict-pilt 
• fi Ucitafă.

12. A depus 20 000 lei și a luat 160 000 lei. E 
hotărât să lase jumătate pentru a putea conti
nua jocul. Cu restul, vrea să cumpere acțiuni 
la întreprinderea la care lucrează. Un alt câști
gător a fost și dl. Dumitru Stanciu. Dumnealui 
lucrează la Agrotransport iar soția e gestionara 
tutungeriei 63 din Hațeg. Au. împreună, doi 
copii; Dumitru-Cristi și Alin-Onu. Au depus 
10 000 lei și au luat 80 000 Iei. Vor continua jocul 
cu 10 000 lei. Cu restul de 70 000 nu știe exact 
ce să facă. Deocamdată e bucuros că tutungeria 
merge bine, soția făcând vânzări de peste 1,5 
milioane lei numai la ziare. într-o vreme vindea 
.și ziarul nostru. Crede că l-ar putea vinde, în 
continuare, dacă ain aborda și subiecte din 
Țara Hațegului.

Printre cei care voiau să depună era și <11. 
Eronini Dorobanții, un pensionar dc la Plopi. Are 
3 copii șl șase nepoți. Este pensionar de război 
și vrea să joace cu 100 000 lei. A ajuns la 76 de 
ani și dorește să-și cumpere tractor. A fost făcut 
sergent pe frontul din Rusia. Acasă n-are decât 
cinci oi. N-are cai și nici căruță. Arc în schimb 
câțiva ari de pământ și e hotărât să facă agricultu
ră modernă. Dacă va câștiga, recolta toamnei ur
mătoare o va strânge cu tractorul. Doamnele Na- 

rioara Vasiu și Lctiția Alimpescu lucrează chiar 
la II mul Bucura. Au di-pus fiecare câte 10 000 
lei și vor să-i lase în continuare. Nu vor să ne 
spună cât câștigă, ca femei de serviciu, la Han. 
Pentru că, ne-au spus dumnealor, „nu vrem să 
ne facem de comedie". Miliai BARBU

Tarife reduse 
pe GF.K.

După cum se .știe, in urma li
nei hotărâri guvci nuinent dc, apro
bate anul trecut, pensionarii be
neficiază de un număr de cala
torii cu tarif redus pe culca fe
rată. Din câte suntem informați, 
săptămâna trecută, pentru acest 
scop, s-a suplimentat un milicird 
de lei dc la bugetul Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale.

In acest fel, orice pensionar be
neficiază dc un număr de 6 că-
1.:  prii CIR cu tarif redus, în pro
porție de 50 la sută, din prețul unui 
bilet pentru tren de persoane, 
clasa a 11-a. Legitimațiile se eli
berează la orice casa de bilete 
sau agenție de voiaj, pe baza de
ciziei dc pensionare. Diferența dc 
clasă și costul tichetului pentru 
trenurile accelerate nu intră în 
reducere dc tarif conform acestei 
hotărâri. Mai aflam, de asemenea, 

î toate aceste facilitați au fost 
avoidat»- li inițiativa SNCFR.

L ibci iu VI x ( î N

IN ZIARUL DE SAMBATA 
I ROGRAMUL TV SAl’TAMANAL

HORO
BALAN | A - AiNELE

A lăzi, veți simți frecvent un 
1: >1 m stomac, dar mi și in su- 
I < t. Prin ui njare, bilanțul zilei 
este pozitiv.

SCORPION — MISTREȚ
Vă asumați obligații de care 

ați puica fi sculit(ă), fără pier
deri prea mari in pianul satisfac
ției personale.
SAGETA10R — ȘOBOLAN
Treceți cu brio un examen se

ric;, fapt ce vă întărește voința 
șl personalitatea.

CAPRICORN — BOU
Indiscreția unui membru al 

familiei poate pune bcțe-n roale 
unei inițiative, lăudabilă, de alt
fel.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Ci iz.i de autoritate se face 

simțită, mai ales, acolo unde vă 
poate afecta la maximum piesti- 
giul.

PEȘ1I - IEPURE
IninmpirKiți dificuitați <let»se-

Românii s-au 
saturai <le 

gogoși
Românii din Șerpărie stau 

(ne)linișliți în stație și așteaptă 
autobuzul, care... știți dv... Singu
rul șofer al singurului taxi aflat 
întâmplător în preajma își pierde 
răbdarea, face să apară un cap 
chel prin portiera întredeschisă 
și strigă: „Cu 200 lei până în Pia
ța Victoriei, vine cineva?"

Incredibil dar adevărat — ceea 
ce a urinat. Șovăielnic, un tinerel 
a făcut un pas înainte. „Numai 
tu?l" s-a mirat șoferul. încurajată 
de conjunctură, o doamnă (așa 
părea) s-a desprins din grupul de 
aparținători și s-a încumetat să 
urce. Șoferul a demarat nervos...

La ora (ne)potrivită a venit și 
Măria Sa... Autobuzul. Românii 
din Aeroport au dat năvală. S-au 
ocupat toate locurile în picioare 
și mai mult decât atât La stația 
„Parângul", alți români stăteau cu 
ochii pe ceas, pentru că ceasuri
le, deși date cu o oră în urmă, 
erau înaintate. Portiera s-a des
chis și așa a rămas, între cel de 
sus și cei în curs de urcare, pri
cină din care autobuzul nu pu
ica pleca. Fiecare înjura pe fie
care, politicos, în gând... La un 
moment dat unul, mai strâns cu 
ușa, a scos din el un: „E Urica- 
niul in urma". Degeaba însă! Ro
mânii dc la Parângul, ca și. cci 
din Aeroport, nu mai înghit go
goși. Să le țină Dumnezeu obi- 
c.oiul pâ'nâ la alegeri! (Șt. C.)

Misterul amenzii 
de 3000 lei

Chiar la intrarea în păduricea 
de conifere din zona de agrement 
„Brazi" a orașului Vulcan a apă
rut un afiș interesant. Pe o bu
cată de carton bătută în cuie 
de ai d ilea arbore, pe dreapta, 
sta .scris negru pe maro: „Amen
dă 3000 lei". Atât. Cine o fi pus 
acc| afiș și în ce scop, e greu de 
conslaMt. Să fie amenda îndrep
tată împotriva celor ce citeso a- 
fișul ? împotriva celor care trec 
prin zonă ? A celor care mănân
că semințe ? Misterul e tot așa 
de adânc precum în cazul statui
lor din Insula Paștelui or; a ba
laurului din lacul Loch Ness. 
(P.N.)

SCOP
bite in a va impune punctul de 
vedere.

BERBEC — DRAGON
Nostalgii și regrete se întrețes, 

pentru a pune la calc o zi aproa
pe imposibilă.

1 AUR — ȘARPE
l’iitcli conta pe intuiția dv, în 

ce plivește afacerile mărunte. 
Despre cele intui n-arc rost să 
voi bim...

GEMENI — CAL
Astăzi, căleați mereu pe picior 

greșit: când e vorba de dragoste, 
<lv, voi biți dc bani.,,

RAO — OAIE
Capacitățile dv. creatoare sunt 

solicitate din plin. N-avcțl ce 
•egreta.

LEU — MAIMUȚA
Comoditatea vă împiedică să 

vă puneți in aplicare planul.
FECIOARA — COCOȘUL
Întâlnire cu... grade. Dacă nu 

acționați eu prudență, s-ar putea 
Mi rasă scântei.

PROGRAM
SATELIT

RTb

7,00 Magazin matinal
11.30 „227“
12,00 Prețu] e fierbinte
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 Ilans Meiser Show 
18,00 Cine e șeful aici 1. ,
18.30 O familie foarte drăguță 
19,00 Chemarea inimii
19.45 Știrț
20.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rele
21,15 Colombo
22.45 Quincy
23.45 Show-uri

1,00 Legea și ordinea

FRO 7

6,10 Seriale
11,00 Căpitanul Scai leit
12.25 Reluări
14,20 Călugărițele
15.55 Addcrly
16.55 Belvedere
17.25 Visez la Jearmie
17.55 Trick 7-d.a,
19.25 Desene animate.
19.55 Flirt stradal
20.25 lloscanne
21,15 Universitatea așa cum o 

visez cu
23,05 T.J. Heokcr

0,05 Martori periculoși
1.50 Eu spion
2.50 Prețul nopții
4,35 Eu spion

EURO.SFORT

9.30 Aerobic
10,00 Golf
13,00 Karting
14,00 Fotbal
15,00 Tenis
18,00 Yacht.ng
19,00 Fotbal
20,00 W'indstiriir.."
20,30 Știri sportive 1
21,00 Fotbal american
23,00 Box

1,00 Biliard
2,00 Știii sportive 2

programul"
TV.

MARȚI, 28 SEPTEMF3RJB "

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Wluj-Napoca.
12,00 Lumină din lumină.
13,00 Marile regiuni turistice ale 

Europei,
13,30 Desene animate.
14,00 Actualități
14,15 Ora de muzică.
15,00 Magazin TV.
16,00 Actualități.
16,05 Conviețuiri-magazîn.
17,05 Magazinul pasiunilor.
18,00 Medicina pentru toți.
13.30 De la lume adunate..,
19,00 Intrarea în labirint.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20,45 Film serial. Cealaltă față 

Paradisului.
21,50 Noile frontiere,
22.35 Maria Tănaae — portret u 

mlțcare.
23,05 Actualități.
23,20 Ancheta TV.
24,00 Închiderea programului, 4

i.ir.it
11u1n.it
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Minerul, în cursă pentru... titlu
RULMENTUL 13JRLAD — MI

NERII! LUPEN1 10—10 (5—10).
Am dat acest titlu, poate șl 

dintr-un motiv sentimental, dar 
in primul rând pentru că la Lu- 
penî fidelii suporteri ai Mine
rului împing speranța până la... 
posibilitatea cuceririi echipei lor 
a primului loc în grupă. Cert este 
că toate formațiile pleacă de la 
zero și se cunoso intre ele ca 
două picături de rouă. Grupa de 
elită, nu este chiar de elită, de
vreme ce sorții au trimis-o „a- 
fară" pe campioana națională 
Grivița Și pe Universitatea Timi
șoara, al cărei antrenor nu este 
altul decât secundul lotului re
prezentativ.

La Bârlad, ambele echipe au 
avut ceva de aparat. Gazdele 
vroiau revanșa după nepromova- 
rea in ediția 92—93 în Al, oaspe
ții iși respectau onoarea de a nu 
părăsi prima grupă valorică. Jo
cul a debutat furtunos, cu eseu 
în min. 5, pus de Ștefănică, dar 
netransformat de gazde. Minerul 
a ripostat Și după două tentative 

Știința, în „groapa cu lei”
STEAUA — ȘTIINȚA PETROȘANI 56—10 (22—5). Această 

partida avea să definitiveze situația fiecărei echipe în următoarea 
etapă. Steaua își apăra dreptul la supremație, pregătind victoria, 
Știința lua în calcu; opusul ei, înfrângerea, încercând să limiteze 
proporțiile scorului. Fără jucătorul Drumea în teren, făiă Medra- 
goniu, Andrciță și Suciu, toți accidentați, steliștii și-au putut face 
jocul, mai ales în repriza a doua, mizând pe greșelile in lanț ale 
adversarului.

La pauză, Steaua a condus cu 22—5. Au insciis Oroianu, David, 
Pup .'.eanu, eseuri, scor la care Ivănuș l tușește o încercare, la—5, 
după care Șcrban eseu și I’opișteanu transformare măresc diferența 
la 22—5.

R priza a doua a fost net dominată de gazde. Rațiu a pus 
c-cu, min. 41, 22—10, după care Steaua a galopat pur și simplu. 
Dragoș, min. 46, 27—10, I’opișteanu min. 58, 34—10, Nedclcu min. 
63, 39—10, I’opișteanu min. 65, 41—10, Ignat mim 67, dropgol,
44—10, I’opișteanu min, 72, 51—10, Nedelcu min. 75, 56—10.

C’u a: a tă severa înfrângere, Știința a intrat în groapa cu lei, 
având de luptat pentru locurile 7—12, cu fosta campioană Grivița, 
cu Universitatea Timișoara, Gloria. Rulmentul Burlad, și CSM 
Suceava. înfrângerea de la Rulmentul a eliminat-o din lupta in 
care se câștigă laurii. Păcat.

ȘTIINȚA : Stan, Costachc, Locziko, Bolea, Ghcorglie Iulian, 
<’• '• : 11 Rațiu, Suiogan. Drughici, Iv.muș, Giui.i,
Lai ie, Pa.'icu, Revnic, Grigore.

..................... -• - •••■’>■

Pagină realizată de

Dorel NEAM | U

de eseu, autor David, oprite la 
un metru de but, reușește egala- 
rea. Mijlocașul la grămadă Jia- 
nu, a percutat și bine susținut de 
treisferluri, pune încercare. Din

păcate Pandelea, în zi nefastă, 
trimite alături, ratând transforma
rea. în min. 10, internaționalul 
Patrichi părăsește terenul acciden
tat, locul Iul fiind luat de Nicoa- 
ră. Gazdele sunt în corzi și e- 
chipa Iul Vasile Bercu și Ovidiu 
Florescu realizează al doilea e- 
seu, de data aceasta prin omul 
de picior, Pandelea. Nu se tran
sformă nici acum.

După pauză, iureșul Minerului 
continuă. Rulmentul nu-si revine 
încă și partida este pe muchie de 

cuțit. Pandelea trimite o lovitură 
de pedeapsă în bară, înaintașii 
sunt plecați aproape de but. Sta
tistic oaspeții sunt la cârma jocu
lui, trăind o mare victorie. Nu
mai că, la un atac purtat pe ari
pă, adversarul este depășit și 
eseul înscris de gazde readuce din 
nou egalitatea, dând speranțe 
spectatorilor, în a crede că va fi 
un învingător. In min. 77, Punde- 
lea mai trimite o dată balonul în 
bară, făcând ca tribunele să-l 
păstreze respectul cuvenit. Ulti
mele trei minute an fost drama
tice. .Șansa a surâs ambelor echi
pe, dar neșansa a hotărât... ega
litatea. Partida s-a bucurat de un 
arbitraj excelent prestat de in
ternaționalul Enciu Stoica (Bucu
rești).

Lotul Minerului: I’ingerl, .Ște
fan, Popa, IIosu, Sușinski, David, 
Kellemen, Necula, Scafariu, Di- 
mulescu, Câșu, Ghcrghel. Pa
vai, Jianu, Piu. Năstase, Pande- 
lca, Văduva, Chiru, Patrichi, Ni- 
coară, Mărmărcan, Dcac, Boșneag, 
Pandelea 11, Ioniță.

POPICE

Minerul Vulcan a plecat la
Planckslatll

Vineri, 21 septembrie, delegația 
echipei campioană națională, 
Minerul Vulcan, a plecat la 
l’lanckstadt (Germanii), pentru 
a susține meciurile din Cupa 
Mondială la popice. Au făcut de
plasarea sportivii Pop Ludovic, 
Huria Ardac, Nicolae Lupu, Ion 
Grigorcscu, Gheorghe Silivcstru, 
Dorin Grigorcscu și Ioan Bisok, 
însoțiți de antrenorul federal Va
sile Piscoj și de secundul său 
Ioan Băiașu. Conducătorul dele
gației este dl. ing. Iosif Drurnuș, 
directorul EM Vulcan.

Obiectivul formației noastre 
campioane nu este altul decât 
intrarea în finala de 4 șl ocupa
rea unui loc cât mai înalt pe po
dium.

REZUJ.ȚAȚELE CONCU RSULUI 
PRONOSPORT

DIN 26 SEPTEMBRIE 1993
1. Gagliari — Lazio 1
2. Crcmoncse — Milan 2
3. Inter — I’iaccnza 1
4. Ixcco — Juventus X
5. Napoli — Udinesc 1
6. Reggiana — Foggia X

Primul gol în deplasare
ICIM BRAȘOV — JIUL PETROȘANI 3-1 (1—1). Este eh» 

că această ediție de campionat este una deosebit de grea pentril 
Jiul. Reconstrucția echipei se face greu, loviturile primite sunț 
dure. Jucătorii nu se află în cea mai bună formă, iar omogenizare^ 
se lasă prea mult așteptată. Greul jocului îl duce apărarea, iar 
aici, inevitabil, greșelile deși nu sunt permise’ depășesc lotuși 
limita admisibilă.

La Brașov, Jiul a luat gol în min. 1. Atacul respins oe Slăr.eie 
a ajuns din nou la gazde, recentrare in fața porții, Anton a rer.pinâ 
și... Ghindaru prezent în careu a reluat în gol. Efortul oaspcțilo? 
de a egala imediat s-a izbit mai întâi do nesincronizarea liniei dd 
atac, apoj de ferma apărare a gazdelor, in care Incze, Achim |1 
Ghindaru au fost piesele grele care au câștigat partida. Ultimii 
dud fiind apărători. Șl totuși, Jiul după ce a suportat câteva tivuri 
la poarta Iul Anton, rezolvate de acesta, a reușit, grație golului 
mijlocașului Iluza, să egaleze. El a șutat din careul mare putcrnld, 
la rădăcina barei, fiind ca și la M.itasari singurul vârf care 3-d 
bătut cu apărătorii.

După pauză, noul legitimat. Mangalagiu, a luat locul Iul Stânele, 
Jocul s-a desfășurat de la egal la egal, până în min. 67 cund funda
șul la marcaj Achim, aflat în careul advers a profitat de interveni 
țla nesigură a lui Anton, mingea l-a ajuns la picior șl din 6 m 8 
înscris. Jiul n-a renunțat la luptă și în min. 84 a avut „egalitatea- 
pe tavă. Cristian Lazăr a scăpat singur , poarta era goală, a centrai 
spre Mititel, acesta cu capul a șters balonul care a... șters-o pe 
lângă bară. A fost momentul decisiv, pentru că în min. 88. la O 
centrare de pe stânga, extrema dreapta a gazdelor, Dudăn, a inscrla 
de la 11 m, fără probleme, reluând balonul direct în gol.

JIUL : Anton. Doroș, Mititel. Gioabă, Lazăr, Huza, Neiconl, 
Stoica, Știrbulescu, Stăncic (min. 46, Mangalagiu), Izsak.

Față de anul trecut, • echipele 
sunt formate acum din 4 jucători 
și nu din 6, cât prevedea vechiul 
regulament de desfășurare a ce
lei niai mari întreceri din lumea 
popicelor: Cupa Mondială.

Competiția începe în ziua de 
28 septembrie șî se încheie în 
ziua de 2 octombrie. înainte de 
primele jocuri oficiale, Minerul 
Vulcan mai face o ultimă repe
tiție în Ungaria. Jucând un meci 
de antrenament, după care se va 
stabili echipa care va intra pe 

-pista de concurs, reprezentând 
România in acest mare regal al 
sportului popicelor. Succes de
plin, Minerul Vulcan I

7. Roma — Atalanta 1
8. Sampdoria — I’arma X’
9. Tor i no — Genoa 1

10. Ancona — J’adovt X
11. Cescna — Ascoli 1
12. Modcna — Lucchcse 1
13. Viccnza — Monza 1

In Supercupa 
Ligii ia fotbal *

EM BOZOVJCJ — 
EM LONEA 3- J (0—1)

In primul meci disputat 14 
Bozovici (Timiș), contând pentrjj 
Super Cupa Ligii sindicatelos 
miniere la fotbal EM Bozovici —• 
EM Lonea 3—2. Gazdele au folo 
sit echipa divizionară C (contra? 
regulamentului) câștigând greii 

Oaspeții au deschis sconj| prin 
Ji.ircă și au înscris al doilea goj 
prin Preda. Ț

EM Lonea: Popcs a (Mațangaj
— Herțeg. Ciobanu, Siminiciue,. 1 
Seimeanu, I’opovioi, Preda, Po« 
pescu, Blaj, Stana, Jurcă, Tokes, 
Hermeneanu.

Returul, sâmbătă la Lonea,

Mdngdiagiu, Ia' 
jiul Petroșani
Vineri, la sediul F.R. Fotbal, a 

l'ost operat transferul jucătorului 
GabricJ Mangalagiu, de la Chk I 
mia Rm. Vâlcea, ia echipa Jitii 
Petroșani. Mijlocașul vâlcoan a 

și fost aruncat sâmbătă în focuj 
luptei, in partida cu ICIM Brașov, 
și se mizează pe aportul său îxi 
construcția din mers a echipei.

Bun venit, la Jiull

Fotbal, 
divizia națională

ItEZULlAlE TEHNICE: Dacii Unirea Brmla 
— Univ. Ciaiova 1—1 ; Dinamo — Rapid 3—1; 
Electa oputere Craiova — Progresul 1—0; UTA — 
Ceahlăul 1—1; IG Inter Sibiu — „U“ Cluj 3—2; 
Sportul studențesc — „Pun" Timiș,oara 4—0; 
Steaua — Petrolul 4—0; FC Brașov — Oțelul 
Galați 1—0; Gloria Bi. Irița — Farul 3—1,

CLASAMENT

Fotbal, divizia A i
REZULTATE TEHNICE: Gloria Rc.ș.ța — U- 

înrca Alba lulia 0—0; ICIM Brașov — Jiul Pe
troșani 3—1; Armătura Zalău — FG Maramureș 
2—1; CFR Timișoara — Jiul 1ELIF Craiova 1—2; 
Phocinx Baia Marc — FG Bihor 1—0; Gaz Me
tan Mediaș — Corvmul l—0; Tractorul — Mc- 
trom Brașov 3—1; Metalul Boc,a — CSM Reșița 
1—2; CT Drobcta — CER Cluj 3—0.

CLASAMENT

Fotbal, divizia B
REZULTATE TEHNICE : AS l’aro.șcni — Unirea Alexandria 

3—0; CS Turgovîșle — Rova Roșiori 5—0; Electr. Cuirlea de Argeș 
— Metalurgistul Slatina 6—1; Cimentul Ficr.i — Chimia Gacști 
3—0; Minerul Mătăsuri — Minerul Uricani 2—0; Aieailurgistul
Cugir — Jiul Rovinari 2—0; Metalurgistul Sadu — Minerul Lupcnj 
1—0; Pelrolui Videle — Constructorul Craiova 1—2; Parângul Lxt- 
nca — Petrolul Stoina 3—0; CS Oft — Dacia Pitești 0—1, 

CLASAMENT

mr.oara — Dacia Unirea; Ceahlăul — Inter Si
biu; „U- Cluj — Sportui studențesc; Farul — 
IJ TA; Univ. Graiova - Dinamo; Progresul — 
Steaua; Rapid — Electroputcre; Petrolul — FG 
Brașov; Oțelul Galați — Gloria Bistrița.

i. Steaua fi 5 1 0 11 — 0 11
2. Paiul 7 5 1 1 11— 4 11
3. Univ. Ci.iios ,i 7 4 2 1 17— 8 10
4. UTA 7 4 1 2 9— 9 9
6. Gloria Bistriț* 0 1 0 o 9— 6 8
6. Progresul 7 4 0 3 ti— 7 8
7. FC Inter 7 3 2 2 9— 8 8
8. Sportul stud. 7 .3 1 3 10— 8 7
9. Dacici Unirea 7 2 3 2 6— 5 7

10. FC Brașov 7 2 2 3 6— 4 6
il. Petrolul 6 2 2 2 4- 7 6
12. „U“ Cluj 7 2 1 4 11 — 13 5
43. Rapid 7 2 1 4 5— 8 5
14. Dinamo 6 2 l 3 5— 9 5
J5. Elcclioputeie 7 2 0 5 6— 7 4
16. Oțelul Galați 7 2 0 5 6 -13 4
17. Ceahlăul 7 l 2 4 1— 12 4

13 „Poli" Timișoara 7 2 0 5 7— 16 4
ETAPA VIITOARE, .' 1 octombrie „Poli" Ti-

1. CSM Reșița 7 6 1 1 13— 8 11
2. Unirea Alba Iuli 7 4 2 1 15— 6 10
3. Gloria Reșița 7 3 4 0 11—■ 5 10
4. Tractorul Brașov 7 5 0 2 11— 6 10
5. FC Mai'.imureș 7 4 1 2 20- 11 9
6. CI1’ Drobcta 7 4 1 2 11 — 9 9
7. GER Cluj 7 3 2 2 11 — 12 8
8. ICIM Brașov 7 2 3 2 10— 8 7
9. Jiul Craiova 7 3 1 3 11- 10 7

10. Gaz M<‘tan Mediaș 7 3 1 3 9— 10 7
11. Metroul Brașov 7 3 1 3 6- 10 7
12. FG Bihor 7 2 2 3 10— 6 6
<3. Phocnix B. M. 7 3 0 4 7— 12 6
44. Jiul Petroșani 7 2 1 4 10— 9 6
J5. Armătura Zalmi 7 2 1 4 9— 15 6
16. CFR Timișoua 7 1 2 4 4 — 9 4
17. Metalul Bocșa 7 1 2 4 6—22 4
18. Corvlnul 7 1 1 5 5— 14 3

ETAPA URMĂTOARE, 2 octombrie: CS M Re-
șița — Armătura Zalău; Corvlnuj Hunedoara — 
(Tractorul Brașov; Mctrom Brașov — Metalul 
Bocșa; CFR Cluj — Gaz Metan Mediaș! FC 
Maramureș — CFR Timișoara; FG Bihor — Glo
ria Reșița; Jiul IELIF Craiova — Phocnlx Baia 
Mi:»', Unirea Alba lulia — )C»M Brașov; Jiul 
Petroțani — CF Drobcta.

1. Dacia Pitești 8 5 1 2 12— 5 11
2. Minerul Uricani 8 4 2 2 16— 7 1Q
3. Parângul Lonea 8 5 0 3 12— 6
4. CS Jargoviște 8 4 2 2 16—10
5. Petrolul Stoina 8 5 0 3 14— 9 1Q
6. Metalurgistul Gugir 8 5 0 3 10—11 10
7. Unirea Alexandria 8 4 1 3 19—10 Q
8. Jiul Rovinari 8 ■1 1 3 11— 9 q
9. Minerul Mătăsarl 8 4 1 3 9— 7 3

10. Electr. Curtea de Argeș 8 4 0 4 ia—io 4
11. Metalurgistul Sadu 8 4 0 4 7—13 9
12. Minerul Lupcni 8 3 1 4 10—10 ?
13. Cimentul Ficnl 8 3 1 4 13—13 7,
11. Constructorul Craiova 8 3 1 4 W—13 7
15. ROVA Roșiori 8 2 3 3 >0—15 7
10. Chimia Gâeșt] 8 3 1 4 »-22 7
17. AS Paroșcni 8 2 2 4 14— 9 G
18. Petrolul Videle 8 3 0 3 6—12
19. Metalurgistul Slatt- 8 2 2 4 11—23
20. CS Olt ’90 8 1 4 5 •—14 3

ETAPA URMĂTOARE. 3 octombrie: CS Olt — AS Paroșcni I
Unirea Alexandria — CS Târgoviștc; ROVA Roșior; — Electr. 
Curtea de Argeș; Metalurgistul Slntinia — Cimentul F.ewi; Gtilmia 
Căeștl — Mlnerui Mâtăsari; Wnerul Uricani — Metahirgistul 
Cugir; Jiul Rovinari — Metalurgistul Sadu; Minerul Lupeai — 
Petrolul Videle; Constructorul Craiova — Parângul Izmoj; Peleoliil 
Stoina — Dacia Pitești.
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ANIVERSARI

PUBLICITATE B L / / r T

GU OCAZIA zilei de naștere 
t colegej noastre Morariu Mirela, 
eolecti5T.il de la Pompe-Jiu EM 
Pctrila îi urează multă sănătate, 
fericire .și un călduros „I»a mulți 
ani l“. (0125853)

OCAZIA zilei de 
scumpei

GU 
urăm 
Naadtn, multă 
și „La mulți 
(0125881)

noastre 
sănătate, 
ani 1“

naștere, 
Steluța 
fericire 

Familia.

VANZARI-CUMPARARI

înghețată
AKAI,

20 
dl-

Banița, nr. 61. Ofer recompensă, cin pe numele Păcuraru Mircea, 
(0125856) eliberată de EM Aninoasa. O de-

PIERDUT legitimație de servi- clar nulă. (0125859) R.A.G.C.L LUPENI
DECESE ANUNȚA

CONDUCEREA Regiei Autonome a Huilei este alături de dom
nul director ing. Gheorghc Clipici, in greaua pierdere pricinuită de 
decesul mamei sale

CLIPICI CAROLINA
și prezintă condoleanțe familiei îndurerate. (0125865)

pe toți chiriașii deținători de locuințe din fondurile stătu 
lui și care nu și le-au cumpărat, că 8unt rugați să se pre
zinte zilnic între orele 7—11 și 13—15 la sediul unității din 
str. Liliacului nr. 2, pentru prelungirea contractului de 
închiriere, cât și pentru recalcularea chiriei conform HG 
nr. 206/1993.

VÂND mașină 
kr/h, video recorder 
mineața 545099.

VÂND urgent două 
frigorifice, cameră 
plus agregate, vitrină 
cântar electronic, casă 
diverse. Relații: la telefon 570853, 
.Vulcan, după ora 16. (0125790)

VÂND autoturism Dacia 1300. 
Telefon 570195. (0125805)

VÂND 
gociabil. 
122. Gigj 
(0125830)

VÂND

dulapuri 
frigorifică, 
frigorifică, 

marcat,

13 oj gestante. preț ne- 
Lupcni, Stadionului, 

Tripon. Telefon 560611.

urgent, convenabil, 
parlament 3 camere Petrila, 
Martie, bloc 56/26 între 
13—17. (0125850)

VÂND casă, 5 camere, 
2 uși. bibliotecă, Fiat 1300 
multiple piese, posibilități 
scriere. Petroșani. Gheorglie Ba- 
rițiu. 24 (lângă Școala nr. 2), zil
nic. (0125851)

VÂND apartament 2 camere, 
Petro-;.ani, Unirii, bloc 3, sc. 2, ap. 
6. (0125852).

VÂND apartament 2 
Petroșani, Șt. O Iosif 
h. e*on 514086. (0125844) ’

VÂND apartament 3 
(sobe), Pctrila 7 Noiembi 
(0125846)

VÂND apartament 2 
P-.-trila, 8 Martie, bloc 36/30. du
pă oi-a 16. (0125847)

VÂND Oitrit s'are perfectă, an 
fabricație 1989. Teh fon 542802. 
(0125854)

VÂND spațiu comercial ame
najat, preț negociabil, Petrila, 
(cap dc linie), telefon 550568, o- 

ârele 8—20 ; piese Mcrcedes 220. 
(«123860)

CUMPĂR urgent apartament 
îl camere în Petroșani (exclus 
Aeroport) sau Vulcan, zonă cen
trală. Relații: telefon 570309 sau 
Vulcan Titulrscu. 73 (Mai- r). 
(f> 123862)

a-
8 

orele

dulap 
cu 

de în-

camere,
2 A/24,

camere
c, 3/23.

camere,

OIVERSF
ML'LȚUMIM organcloi de Po

liție din Petroșani, pentru spri
jinul prompt acordat in data de 
23 septembrie în altercația de la 
Procuratura Petroșani cu Corlan 
Viorcl. Cu respect Mureș,an (Co- 
coian) Ana. (0125881)

ATENȚIE! Procur mașini 
din Occident la comandă, in
diferent de marcă șl preț. In 
stoc: VW, Opel Diesel și Nis- 
wn. prețuri informative: 2—7 
milioane lei. Informații, 
fon 717982, după ora 
(0123863)

tele-
20.

OfERIF SERVICIU

SC DISCO BAR „Minerul" Pe
troșani angajează ospălarc și 
ospătari. (0123813)

SG CONȚII NSIMEX SRL 
câni angajează 
toare pentru magazin 
Relații, la sediul fimv-i, 
blied, 18 (parter) sau 

120 283 (0) ' >868;
iinturii

PIERDU 1 legitim,<1 i-- 
că nr. 9211, clibcială de 
troșan- O declar nulă.

PIERDUT gean a 
numele Druțu Angela.

Uri- 
urgent 4 vânzâ- 

alimentar, 
Repu- 

b'lcfon

bibliolc- 
UT Pe- 
(0125815) 

cu acte pe 
Adresați,

MEMBRII Sindicatului liber EM Petrila împărtășesc durerea 
domnului director ing. Gheorghc Clipici, în momentele grele Pri
cinuite de decesul scumpei sale mame

CLIPICI N. CAROLINA

ți transmit condoleanțe familiei îndoliate. (0125848)

COLECTIVUL Administrației de la EM Pctrila este alături 
de domnul director ing. Ghcorghe Clipici în momentele de sufe
rință pricinuite de decesul iubitei sale mame

Actele necesare sunt:
— buletin de identitate pentru titular . și membrii 

majori;
— copie certificat căsătorie;
— copie certificat pentru membrii minori;
— adeverințe cu salariul net al membrilor de familie 

angajați;
— cupon pensie ;
— contractul de închiriere vechi;
— 500 lei taxa imprimate.

CLIPICI N. CAROLINA

Sincere condoleanțe! (0125819)

SOȚUL Miliai anunță cu nemărginită durere decesul fulgerător 
al celei mai bune soții

BOZAN CONSTANȚA

înmormântarea arc loc miercuri, ora 14. Cortegiul funerar 
pleacă din Petroșani, Independenței, 9. (0125858)

CU SUFLETELE zdrobite de durere anunțăm dispariția fulge
rătoare a scumpei noastre mame, soacre, bunici

BOZAN CONSTANȚA

Lacrimi eterne pe mormântul ei. Irina, Tdnța, Miști, Mitica, 
Ștefan, Nicu și nepoții. (01225858)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINEȘTE un an de la decesul fratelui meu 
FLORESCU VINTILA

Un gând, o amintire. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fra
tele Mihail, cumnata și nepoții. (0125857)

DIN PARTEA prietenilor, colaboratorilor, un gând pios pen
tru cel ce a fost maistru principal specialist

FLORESCU VINTILA (0125857)

ANGAJEAZA:

I.

— zidari
— ficrari-bctoniști
— betoniști
— dulgheri
— pensionari
Relații la sediul nostru din str. Avram 

C sau telefon 544770; 512721. (0125855)
lăncii nr. 12/13

S.C CONTRASIMEX
S. R. I . Uricanî

A N U N Ț A

Miercuri, 29 septembrie 1993, deschide pentru duni* 
ncaioastră magazin

Cotidianul dc opinii și informații „ZORI NOI" «pare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

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

Cont virament: 307060201 — BCR 
troșani.

Director: MIRCEA BUJORESCU 
Director executiv.* ing. Alexandru 

•OC.DAN

RAGCL Lupeni anunță intenția de majorare a tarife
lor la:

— energie termică pentru agenții economici, persoane 
fizice și Juridice;

— ridicat și transportat gunoi menajer pentru popu
lație și agenți economici, persoane fizice și juridice;

— vidanj mecanic.

RAGCL Lupeni anunță scoaterea la licitație pentru 
chirie, a spațiului situat în Lupeni str. 6 August nr. 19- A.

Licitația va avea loc în ziua de 8 octombrie 1993, ora 
10, la sediul unității.

Taxa de participare — 5000 lei, ce se va achita pună 
Ia data licitației.

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ORGANIZEAZĂ CONCURS
în dala de 20 octombrie 1993, pentru ocuparea unui post 
dc

— inginer — compartiment CTC — învățământ.

1,1)^111111 JUDETEAN mFIMWA
ORGANIZEAZĂ 
CONCURS 

pentru elaborarea proiectului 
STEMA JUDEȚULUI HUNEDOARA 

Concursul este dotat cu premii în valoare totală de 
300 000 lei.

Cei interesați se pot înscrie și obține relații de la or
ganizator, str. 1 Decembrie, nr. 35, camera 114, telefon 
095/613383 — municipiul Deva.

Termen de înscriere, 8 octombrie 1993.
Termenul final de prcdarc a lucrărilor este 30 noiem

brie 1993.

IIA C S II
Primește înscrieri pentru racordarea la TV prin cablu 

în zona Petroșani Nord. Taxa dc racordare dc 40 000 Ici

SE l’OATE I’LATl Șl IN I RATE LUNARE
Relații: la telefon 515011, str. Nicolac Ilălcescu nr. 1.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str, Nicolao Dălccscu nr 2. 
Telefoane: 511662 (dircctor-rcdactor șef); 

515972 (director cxcculiv-administraliv 
di fu za re), 512164 (secții). Fax: 093/515972.

IfPARUL: Tipografia Petroșani, «Ir, 
N'kolae -Bălcesca nr, 2. Ielele,, 611365.

Materialele necomandata șl 
ncpubiicale nu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală $1 Juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In articol* aparțin, fn 
exclusivitate, autorilor.

eciiipa de serviciu i

Responsabil de număr I 
Ștefan CIMPOI

Gorectura l
Emilia ACHIKEI 

Vlerioo F1RȚVLSMHJ

eolecti5T.il

