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N’-a. fost dezamorsat
SCANDALUL BETELIILOR (IU)

Ce spun oemenii

începând de astăzi, dato

rită majorării prețului la 

hârtie, ziarul nostru în 1 
padini va costa 10 lei.

Următoarele liste privind 
plățile la Sistemul Vitaîis, 
punctul Hațeg, vor apare în 

ziarul de mâine
Soluții ? Primăria c. cerut spri

jin prefecturii pentru ca. în ca
zul în care la inventar vor lipsi 
butelii, prefectura să încerce să 
clea butelii oatr-nilor nevinovati 
Iar costul lor să intre tot în 
sarcina 1u; Sergin Carp. Depozi
tul a fost preluat de ~ 
trol“. Se încearcă int: 
legalitate. S? d iu alte 
alte hârtioare, se preti' de 
menilor să plătească p- i- ■ 
do lei pentru Inaârcar > 
i’.or.
în-ărc 
pș îr»*' 1 9 

rrr.tih’;

..CompC- 
rea în 

tichete. 
oa- 

1600 
b' iteli- 

de-.î oamenii au pia'.it o d.itâ 
re.i-

1 o-
--i-.tr.>

Vulcan l-a recomandat pentru 
se ocupa de butelii la nivel 
oraș. Distribuirea 
lor și. inclusiv a buteliilor, 
monopol de ste.t. Cum de 
incrcdinț it acest loc de

a 
de 

combustibili- 
este 
s-a 

muncă 
unui individ oarecare ? De ce nu 
unui angajat al Coinpetrol ? De 
ce nu i s-a lacul nici un inventar 
vreme de circa 2 ani.? Cum a 
putut fi angajatul minei Vulcaiw 
și. in același timp, distribuitor 
de butelii ? De ce de la sindicatul 
minei Vulcan, deși s-a solicitat 
acest lucru, la fu tunoavle șe
dințe de la Primărie nu a venit 
nimeni ? Să le fi fost 
vină

„jenă" sa
in f iț, oamenilor ? Sau '

o.» . ae-V.i bani Vor
fi ■ - ăr.iț: •o', d 1 ,, ,s r , • 1 upA DDC1 ' TI \ PRIM VRULUl
c ’ ' l"‘ ; CU' : in in-' înțâ. T ui or rnâuiri pn.ibilc Ie-
£> ir ' . .u G. m: iitfi ti ga: O ita a aiul- unu -nii și
r 1 - 0 oiomo'd Ot‘i’-Ti .»• p'■ Uliel panSii a-li --'uda jyjijația. Ne con
£»in \ ' ' - tn iu.l ț to ,itc m.â slirt- stituiir pa: ic rîv-i : im;p.driva lui
V !c rate. »-nu efectual perrlic riții. Ser-.’iii in a|:"l 1 i popu-
9*au întreprln» ți se fnlrvp tind biție, d.; ă a' â vi-un fir să a-
crrcr târî. Nu tați CM A (■••nil <liv nitințe ui o. n! orb - organ fia po-

CINE F,sT£ SERGIU C.

A fort an.'a:atul minei Viile in 
până la da'n de 21 aprilie a c., 
când i s-a de-făcut contractul de 
muncă. Se pare — rezultă din 
spuse’e cetățenilor — ca mina

liție, otiundc .-p fi ju Primării 
Vulcan. In pofida situației 
sionate, 
nu s am 
trâin In 
procesul 
blic și si 
cin. In fața 
cx<r-.vat. i-c.

oamenii au înț- Ies 
cu mâinii,- in ân. 
legalitate. Voi cere 
lui SergiiJ C. să fie

•ă se

I» •

II.

ten-
C.l 

ir.
ca 

pu
ci. -.f.,- oare l.a Vul
velor pc care ii 
furat.

m.i.x e\ih;i:s( ii

(EDEZ parțial spațiu comerț iul Petroșani, str.
1 Decembrie, nr. 12'1, cu achitarea investiției a< lua- 
lului chiriaș. Relații: telefon 5157 12. (012591.1)

• • • • • • ■

i

..Cameleonul" < i doi scriitori clujeni: Aurel Pan tea și Ion 

ai poeziei. la lansarea unor interesante vo lume de poezii.
I I galei iile 

mulți prietini

Centenar - Liceul de !nformatică Petroșani ț ’ I
la 

Acest 
foști 

fel

ce 
li-

Anul i l.ie. ut de informativii Petroșani va ărbâtori 100
rl . n] de exisb-nța In ac l scop, conducerea liceuliij a pus 
punct un proi ct de proe.r.'.m al manifestărilor Aniversare, 
pro tr.mi \a putea prinde viața numai prin dumneavoastră, 
ș. actuali eleci, pui iuți i profesori, pi in toți cei c..re intr-un 
sau o'tti| va .simțiți legați suflete te d acest liceu.

Rugămintea conducerii liceului este ca fiecare dintre cci 
d >r. c ui sprijine .-ceste n. niles'.ăii prilejuite de centenarul 
c- i m, a .Icpnna sumei- d bani ce doresc, în contul nr. 6070,
ij'.s-j.is la 1 iliala CEC Petro ajji, de către dl. director Cornel Platon.

Irifoi mâții suplimentare se pot obține Ja cabinetul de istorie 
al liceului, l.i dl. | rolesor Cornel Pi iton. (Gli. C.)

vzzz/zz/zzzzz/z//////z//,z//z/,zz/zz/zzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzz/wzz//z//,zz/zzzzzzzz,/zzz,z/zzzz/zzzzzzz/^^

Crucea Roșie germană ne ajută

Itlurcșan, impr tină cu

In ziarist de 
sâmbătă:

programul
IV

săptămânal
1

să intrăm in Europa
Am rămas de,lori cititorilor noștri cu iiiiii.imnlc 

privind prevederile eoni rai tuiui încleiat Intre 
<' i a Ro.ie Gsimană (I>11K) — filiala PI pn 
și Crucea Hn<,e Română — subfiliala P' lo.șimi 
si Administrația publică locală a municipiului 
R •• ani. Publicăm, mai jos, extrase din ‘ 'impact.

_i iliaia Plau-.-n a Crucii Ro ii G-im.inc se 
o! gâ :

> — Să sprijine edificarea structurala ; i fim
d im-n'-arca :

— instruu ii tn acordarea priiiiuln; aintnr;
— ?, unui depoz t pentru cazuri de rata uiofă;
— a unui depozit fie l> line ;
— a unei st.iții de împrumutare do mijloace 

auxiliare ;
— a unui birou ;
2- — De două ori pe an (in primăvară ,*i toam

na) să adu- i pentru |>opul.iție convoaie do n)u- 
to-ire cu rjimentc, balne, apmitura medic,d<, 
auxiliară șl, parțial, medicamente și să sprijin'.' 
a - .te chestiuni.

Aici sunt ' jat«, n d ales, urii âloarelc dume
rii :

— .subfiliala Petroșani a CtUtii I* -1: ' n’iiâno; 
*— un rămin do bătrâni ;
— un cămin de copii ;
— un spital;
— o cantină do văr.i (ajutor social)".
«Ciucea Roși- Română, Subfiliala 1 lioșmi 

și Admiiii tl if ia public., loc dă Petroșani se 
Iiiigu :

I .Sii r.aliz o distribuire . ....... la ,i biu-
precizată a lainuriioi sosit- de la Pl.iinm culre 
ffipulația român...

?.. — S.i utili.<-/o si să inli-n*. fivo, in lo'osiil 
P'.pulațir i, col; .borai a 'm r’iluil.a 1*1 un n a ( i i-ii 
R ii Gm-mauc in domeniile :

— inum-ii soci.de ;
— muncii cu tinerelul ;
— a'.'gilrăril piolccți,., jn caz o 'a.ii .f.i, 
â. — ,S;j g iranlP70 con .1 il ui re a : i msli ilir 1

unei erupe de inl-rvențio rapidă,
1 — f'or lililire,| nuni depozit pentru < izii i

fi < 'tnilrofn.
i — Instruirea populr.țici tn domeniul acordă

rii do fn fiiii.. a bolnavilor in rlo’iiieiliu după 
m b'l / ’rman, ad.iplal condițiilor român' di,

1 eonii, t i ,tc v.d.ibii fio] ani i necesită 
ti i 1 sci i a la i o>pcctivul final do trimestru., 

iu raz de nri'i fiii- ic, conliaf'itl se pr^lumfiftlc 
aui'iui, j < ii do] ani".

S auna! o ii unt : d nurul llirl'.vi'' Mcier,
fire.; lllllcl'.- Soi l lății fie Cl Itvc Roșie d'n PI lllcn

G imiui.i, doamna Silviu N'la . •.< ci i'l.-it a
Subfilialei fie Cruce Ro ie \'<dea Jiului, domnul 
Gh orghe Hei i, priiru ,t ni milni'ipiuluj Pcti >- 
șan] și doiuniil Ales indru Hia), directorul gene
ral al Ib iei Autonome n Huilei l'< (roș.ini (SI C )

soci.de
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La Petrila
Nu mai flutură

Timp de aproape două săptămâni, lc, Petrila, 
SC Phocnix, a arborat steagul american, în in
cinta societății, lângă mesele de consumație. 
Clicnții, unit dintre ei maj rafinați, și-au făcut 
nn fel de obicei, dându-se drept membri de la 
ambc.sada americană, alegându-și cu mult gust 
băuturile și țigările, rezervându-și și din timp 
locurile la mese. Civilizație... americană. Numai 
că, ]□ capitolul Constituție, care nu e de vânzare, 
s-a găsit cineva să cumpere un răspuns, printr-o 
întrebare. Cu ce drept, cu ce scop și de ce ?

Răspunsul a venit prompt ce, și cum ai turna 
50 grame de vodcă intr-un pahar cu apă sau 
invers. „Pentru că c democrație". Nici un argu-

steagul american
ment în plus.

Și, totuși, argumentele legii și-au spus cuvân
tul. Un drapel străin se arborează la gjnbasade, 
la aeroporturi, sau cu ocazia diferitelor eveni
mente.

Cum la Petrila, „evenimentul" era iminent, 
marți seara drapelul american a fost coborât în 
bernă. Organele locale ne-au asigurat că cl nu 
va mai fi arborat decât cu ocazia vizitei preșe
dintelui Bill Clinton în localitate pentru a inau
gura bazinul olimpic. Membrii ambasade] ame
ricane și-au pierdut așadar „prestigiul", dar nu 
și gusturile. Locurile le sunt rezervate în conti
nuare. (Doici NEAMȚU)

Reîntregirea 
familiei

din I.upeni cere

In Laponi tâlharii au pătruns 
noaptea in apartamentul unui 
gospodar și au sustras bunuri 
materiale în valoare de "00 000 
de lei. între acestea se află ți 
câteva borcane cu dulceață ți 
zacusca, precum ți o damigeana 
cu vișin.ită, cec. din urmă fiind, 
desigur, de o valoare inestimabilă.

Datorită strădaniilor Poliției 
din Lupeni, s-au recuperat a- 
proape 670 000 de lei din pre
judiciul produs. Diferența de 
30 000 de lei provine din sus-po- 
mcn>tele recipiente, rămase până 
astăzi nerecuperate. Gospodarul 
s-a obișnuit cu ideer, că a rămas 
fără dulceață și zacusca, dar că 
nu-si va mai pupa niciodată da
migeana iubită, asta nu poate 
concepe. Neconi«51.it, el merge des 
Ja Poliție in speri nța că oamenii 
legii i-au recuperat butclca și că 
astfel î i va reîntreri familia. 
(Val) LOCO IA)

In I upeni

10000 de locuitori 
produc 0,4 infracțiuni

In or.i-ul Lupeni trimestrul al 
Ircil'.i al anului 1993 a adus 1 ță 
«ie aceeași perioadă a anului 
trecut o amplificare i fenomenu
lui infracțiunii. A 1 fel, numărul 
faptelor cjitisociab' înregistrate 
n aiferit o creștere de 1.6.» ori. 
filați tic vorbind, In 11)000 de 
locuitori se pr luc t: inie:-‘i ial 
0,1 infra țitini.

•Știm cu toții ce in an aă o 
infr.i'firme, d.n ce reprezintă 0.4 
din aceasta ? Nimic — și asta 
trebuie .â ne l iieurc. Dr. i a- 
proapr nimic nu ,c intâmpiă în
tre <’■ i 32 000 de locuibili ,.-,i J.u- 
pcniului și Lege, Față de anul 
frec 11, numărul omorurilor a scă
zut la joii it.i'c. Tentativele de 
viol s-au menținut la aceleași 
cote (scăzute) în z.himb \ ijiiiile 
ou inregistr.it o iiso.i-.i i.rcjier . 
(Vili I.OCOTA)

G O L G E T E i< I 1
• hui Ik'iii in: 1 golur nu • 1 ’ 11 i' PetroJ.ini : â goluri

z.i. 2 jșiIiii i ,St iiv u. un gol N'ci l i ti. iiiii, 2 oluri 1.iipu un gol
vJjni, 1 rai-.'.irii, .Stoi -.i, St. infic focar :

• Parângul 1. >ni i: 3 golur 1 • lini 1’ t rila: 3 goluri C<ipri< i,
J..iz.ii. 2 olm i .Stan i t riști i, goluri A .i'iitț, un gol Poiiiv,
Mov ila. un gol B■>!’ z.ilu Nir-ln Miion ;
mis. Ocoli n; • Mm i ul A ni no.'. â goluri

• A.S P.iio- ni . | .. ,|HI j (’on Bărbii, .1 goluri Vis in, Colea, 2
si .int ini .cu. 2 toliu i Mielaii-- goluri Pan a Modreinu, Velciuv,
Creții, un i ■ i| .S: an iu, \iț< ■ i. \a- l’ator, un gol 11 ițesc ;
iicala ; • Muri•ul Vulcan: 1 goluri

• .4 ineru! 1 aip. n i. . oh ii i 1 ri- Voicii. 2 golm i Bărbii nn gol
nul 3 Tii'Hr.r lir. nn ;7»l l’elr.i, Posti Inii ti, Moldovei). B
Jhanețiu, Ga p ir; j in Hii- u;

• Min ml 1J ■ mi 6 gol 1.1 li • Miner ni Bnrljfileiii: 3 j'nlnrj
Topor, 1 golui i Duli ii. goluri Balanr unu, 2 goluri Puicnaru. un
Coacnsta. Halt o n, un gol 11 mur.. gol Ambiu s, P- i u). Duna, llena
Jioi -cu , Gigei.

Minerul Aninoasa - Jiul Petrila 5 - 0 (2-0)
Gazdele mJ înscris cinci goluri, din care trei au fosl cabipiillnto 

li vinclu, ivnintind de prestația fostei echipe Minerul, Cp circa 20 
il. .ini in urmă. Autorii lor: Colea, imn. 27, voleu imparabil. Barbti 
min. 33, șut puternic pe jos, Pană, min. 59 voleu imparabil, Pană 
m.n. 67, gol cu capul, Colea min. 83, voleu la vinclu.

Oaspeții au avut prin Andronc o mare ocrșzlc de a înscrie, d.ir 
Dă ,an u salvat miraculos.

Ecouri la memorialul „Gicu Popa”

Și
■ Sponsorii: la cel in:ii in.dl 

nivel, l-am numit pe sindicatul 
și administrația 
E.M. Lonea, sindicatul și admi
nistrația LVI Petriki, sindicatul 
l zinci de preparare a cărbune
lui. SC 1MPF.X PREST C'OMPET 
•S.R L. Petrila, Magazinul \BC 
Petrila, S.C. Glii S.R I.., adminis
trația It \GCL Petrila și Organi- 
zaiitl loială i ID (1SN). Premii 
— sute de mii de lei. ■ fanfara 
reunita a orașului — diiijor Ilcr. 
mân Veni — de nota zece. ■ Ta
raful „Parângul" condus d1' Geor- 
ge ( altei, sub așteptări, deși e- 
forluri au făcut. Numărul mic 
de membri sa fi afectat calitatea? 
■ Sonorizarea — mcdiociâ. Și 
de aici, poate problemele tarafu. 
lut -i ale inferpreților, >nj lusiv 
ale ins itaților — Gheorglie Pal- 
cu și Elen,, Merișorcanu. ■ Par
ticiparea concurcnților, la catego
ria soliști vocali, mediocră. C u un 
plus pentru Pelicia Rătloi, caro a 
și primit premiul I. Au mai pri
mit premii Pelru Ruileanu (Vul
can) și Stoica Viorel (J.onca) ■ 
Grupul de fluierași, foarte bine.

lumini, și umbre
folclor autentic, calitate Și un 
premiu meritat. Soliștii la fluier, 
Cornel Dobre — premiul I, Nico- 
I ic l’araschiv, premiul II, Andrei 
Grui — premiul III, Grunță Ion, 
Mihăilă Dobre și Dumitru Nazare
— mențiuni, în aceeași notă bună 
de calitate. Toți au reprezentat 
clubul din Lonea. ■ Participa
rea slabă în concurs a atras și o 
prezență relativ redusa a petri- 
lenilor. Se pare că „vinovate" sunt 
cele 7 nunți care avuseseră loc în 
noaptea are a precedat memo
rialul ■ La momentul premierii
— a venii și domnul Ghem glie

HORO
BALAN 1 A — CÂINELE

Cu toate ca nu întotdeauna e .te 
plăcut i, munca de rutină vă poa
te aduce .-/a venituri ’bsianțiale 
in buget.

SCORPION — MISTREȚ
Perseverența dv. < sic decisivă 

pentru .labilitatea cuplului.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
E bine ca astăzi să mj neglijați 

nici im del.iliii In foaie domeni
ile d> activitate.

CAPRICORN — BOU ,
în malarie de bani c bine -.a 

v.i mulțumiți cu cc-a mai rama- 
din ■ i'J,iriu. Asia pâi i la 'iri ’a 
to.uca chenzina.

vărs a ior — Tigru

Poale nu v ați dat inca ^■.aiii.i 
dan cei dTOgi nu nevoie do dv. 
mult mai mult decât ați fi'tentat 
să credeți, ș ’

TEȘTI — IEPURE

Mflc.ir de azi înainte țineți-.a 
constant de programul de lucru. 
Și nu uitați că șl nlțil mai ui 
nevoie de serviciile dv,

DE LA 1 OCTOMBRIE

Se redeschid 
cluburile 
elevilor

Așadar, după ce școlile și-au 
intrat deja în atribuțiuni începând 
cu data de 1 octombrie își vor 
deschide porțile și cluburile co
piilor și elevilor. Cu toate că un 
recent ordin al ministrului învă
țământului (ordin nr. 34903/93), a 
creat emoții referitoare la viito
rul acestor instituții, problema 
s-s, rezolvat în cele din urmă, la 
nivel de inspectorat. Astfel încât 
elevii claselor I—X vor putea 
beneficia de cursurile gratuite 
ale cercurilor inițiate în aceste 
cluburi.

La Vulcan, dl. director Dumi
tru Feloiu ne informează câ a 
reușit să înființeze trei noi cer
curi (teatru, instrumente muzica
le, radiogoniometrie) pe lângă 
celelalte șase existente de mul 
trecut (prietenii istorici, automa
tizări, informatică, foto, confecții, 
arte plastice).

Dl. director Vasile Dinca ne 
aduce la cunoștință că în cadrul 
Clubului copiilor și elevilor din 
municipiul Petroșanj vor funcțio
na următoarele cercuri: muzică 
ușoară și populară, gimnrstică 
ritmică și aerobic, limba franceză, 
electromecanică, radiogoniometrie 
și telegrafic,*karting, informatică, 
pictură-descn, coregrafic.

Mult succes tuturor. (T. V)

Recenta expoziție Info Tecii, 
ce a funcționat in Amfiteatrul A 
100, al UT Petroșani, nc-a de
monstrai tuturor avantajele teh
nicii de calcul, la nivel de vârf... 

I-olo: Sorin OPREA

Popa junior, nimeni altul decât 
liderul „Acuslic"-ului, Gco Popa. 
Nu a putut participa la toate 
manifestările pentru că — ne-a 
spus domnia sa — a trebuit să 
se îngrijească de starea de sănă
tate a mamei sale ■ La tenis de 
masă s-au situat pe locurile I, 
Silvia Bardaș, Tiberiu MîmdoRi, 
Pop Cristian, Ambruș Jeno, Și- 
poș Lucian și Bordeiann Radu 
O La șah a câștigat R: du Bor
deianu O Bravo pentru evoluția 
comicilor Georgc Negrarti și loan 
\ dica. (II. ALEXANDRESCU)

SCOP
BERBEC — DRAGON

Un amic vă va ajuta să porniți 
intr-o călătorie importantă.

TAUR — ȘARI’B

Este posibil ca o nersornâ in 
mii da ca vă sprijine intr-o afa- 

■i’ic cit străinii.

GEMENI — CAL
1 ii plin i rea viselor mm i cere 

prudența și organizare mult mai 
eficientă.

RAC — OAIE
Un toate ca incă suferiți în 

urma unui eșec sentimental nu 
nit iți că mal 1 vieții se învârte. 
El (ea) se ni întoarce curând l

LEU — MAIMUȚA
r

| Înainte do a îace un pas greșit, 
mai ales în dragoste, gândițl-vă 
puțin șl ța FCntlmentele pai tcnc* 
tulul. Nu fiți cgoi'l(ă).

FECIOARA — COCOȘUL

Și astăzi vă ocupați mai mult 
de bani. Oricum, de undo nu-1, 
iile) Dumnezeu nu cerc 1

PROGRAM
SATELIT

RTB

7,00 Magazin matinej
10,00 Seriale
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springfield Story
14.20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Sfaturile Ilonei Ehristcn
17,00 Ilans Mciser Show
18,00 Cine e șeful aici ?
18.30 O familie drăguță
19,00 Chemarcc, inimii
20.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri...
21.15 Melodii nemuritoare
22.15 Scenete populare
22,45 O căsnicie ciudată
23.15 Showuri

1,00 Vulpița sexy
2.20 femei periculoase

PRO 7

5.30 Seriale și da
10.15 Romanță la Veneția
12.10 Reluări
13.10 Perry M.-șon
14,20 Rezerva morții
16,00 Addcrly
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jecnnie
17.55 Da în serial
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roseanne L
21.15 Caddyshack II i
23.10 Ravcn — Urma fierbinte

0,15 Lupul singuratic
2,15 Reluări
3,10 Fina] Cut
5,00 Reluări

EUROSPORT

9.30 Aerobic
l(T,00 Echitație
11,00 Ciclism montan
12,00 Judo
13,00 Fotbal
15,00 Fotbal galic
16.30 Tenis
19,00 Mfg. sporturilor cu motor
20,00 Magazinul-motocicliștilor
20.30 Știri sportive 1 ,
21,00 Volei
23.30 Fotbal american
0,00 Box
1,00 Judo
2.30 Știri sportive 2

programul'
TV.

VINERI. 1 OCTOMBRIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 film serial.
13,00 Descoperirea planetei
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15.15 Magazin TV.
16,00 Actualități.
16,05 S.O.S. Natura 1
16.35 Arte vizuale.
17,05 Migazin în limb., ;:-.'rmju.i
18,05 Pro patria.
19,00 Avanpremieră.
19,05 Cultura In Iunie.
19.30 Desene animate,
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20,45 Fîilm serial. Pasărea Spin.
21,50 Viața parlamentară.
22.30 TOP 3. 2, I.
23,00 Actualități.
23.15 Film artistic. Piscina ucig i- 

ță.
1,05 Jazz-fan.
1,50 închiderea programului, .

inregistr.it
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„Pagina tinerilor" de vinerea se vrea a fi de-acum o gazdă 
permanentă pentru această rubrică, care se dorește a fi cât mai 
complexă, a,șa cum o arată și titlul. Deci, de azi, la treabă I Ea 

va cuprinde clasamente (și in aeest sens ii rugăm pe coresponden
ții noștri din Vulcan. Lupeni și Uricani să ne trimită săptămânal 
topu] discotecilor de acolo), știri, informații, interviuri, topuri, 
concursuri.

Pentru astăzi, topurile din cinci discoteci; pentru săptămâna 
25 septembrie — 3 octombrie 1993 :

DISCOTECA STOP (Uricani): 
1. Living On My Own — Freddie 
■Mercury; 2. Rocket To The Moon 
— Culture Beat; 3. Bad Boys — 
Jnner Circle; 4. Married Arange- 
ment — Apache Indian; 5. Acid 
Hain — D.R.I.

DISCOTECA LUCULUS (Vul
can) : 1. What Is Love ? — Had- 
daway; 2. Mr. Vain — Culture 
Beat; 3. I Can’t Help... — UB 40; 
4. Living On My Own — Freddie 
Mercury; 5. Mc.’Bakcr — Boncy 
M.

DISCOTECA NIGHT BAR ME- 
LODY (Petroșani) : 1. Somebody

Te_șț_

Douăzeci 
și una

„Un școlar a rezolvat in două 
zile 21 probleme. Știind că într-o 
zi a rezolvat cu 5 probleme mai 
puțin decât în cealejtă, .aflați 
câte probleme a rezolvat în fie
care zi“.

Vj se pare ușor ? încercați I 
Nu uitați însă că problema este 
luată din manualul de clasa a 
treia primară, pagina 14. Se im
pune, deci, să folosiți, în rezolva
re, numai cunoștințele pe care 
le poate avea un elev de clasa a 
treia, la începutul anului școlar.

Răspunsurile se primesc până 
fa ,iercuri. Cea mej interesantă re
zolvare va vedea lumina tiparu
lui în pagina noastră de săptămâ
na viitoare.

P(ersonai) C(omiuter) Horoscop

Suflet înir<inI de

CA'IBALU DIN VULCAN: „Vreau să iubesc si sa fiu iubită cu 
adevaiat, Ia fel ca fieceșre, sa fiu fericita. Câte clin toate acestea 
se vor împlini, numai Domnul știe 1 Poate vă spune și clv... Nu 
țtiu dacă e bine sau rău să știi ce va fi. Oricum trebuie să ai 
curajul ?ă înfrunți fiecare . necaz și să trăiești fiecare bucurie 
pentru că toate sunt de la Dumnezeu".

Ai dreptate, toc,te sunt de la Dumnczu, cum spui, și nu-i nici 
un pacat dacă El găsește cu calo ,â dezvăluie aloșilor Lui o părti
cica dtn marele mister al existenței in această lume. Îmi pare 
sincer râu că primești răspunsul atât de târziu, dar ai aflat, cred, 
ce s-a întâmplat intre timp.

Beneficiezi de o zestre ne.tivâ excelentă și numai caracterul 
tău imprevizibil ar putea da peste cap un start atât de reușit. 
Cntitatca de energie disponibilă poate acoperi, fără problem- 
inuegul parcurs al vieții — destul de lung, de altfel Independența 
gândirii, o maro putere de concentrare, grije, pentru detalii, ima
ginația creatoare sunt calități cai • te pot propulsa, prin muncă 
și perseverență, spre piscul visat. Vei avea mereu de luptat cu 
1 pita senzualității, dar dacă îți v , înfrânge înclinr.ția natural;! 
cutie consumul excesiv de alcool, reușita este garantată.

Dificultățile de comunicare cu cei din jur nu ti-cbuic »ă te 
sperie. Te izolează, dar unt semnul originalității și tocmai asta 
l face rn.-j atrăgătoare. Credința in tot felul de semne și minuni 
iți va limita, intr-o oarecare măsură, libertatea ale mișcare. Dacă 
ăst,, te împiedica in alergarea lacomă după in, vuțire rapidă, ca- 
i a deri-.tică ‘-■mnului. poți fi mulțuinila.

In privința sănii ații, chiar da, a totul parc normal la suprafață, 
c bine să eviți stările tensionale. ,$e pot repercuta n’gc.tiv asupra 
sistemului dig<-,ti'-. Echilibrul ri rvos e si el sensibil la șocuri, 
dar simțul înnăscut .1 umorului, cultivat cu gri jă, salvează de 
«-ii,, li, situația.

O carieră politica tc-.ir avantaja, dar ;,st,i nu în canină câ-ți 
poate of.-ri o viață ușoară, fără de griji, Dimpoti i’ î. Fste unul din 
domeniile- care îți pol d mereu ccv.i d • lucru, satisfac ându-ți, în 
același timp, setea de plitele.

In dr; goste, necazul vine din pa.itine,i cu care îți urmărești 
scopurile. Pe de altă parte, ochii ncastumpmuți $i alunecoși atrag 
o armată de admiratori. Alegerea va fi grea și surnrinzătoare 
pentru mulți. Pentru tine, va fi o mare luptă, în cf.re încăpățânarea 
îșl va dovedi latura pozitivă, și o victorie pe măsură...

Soțul tău trebuie să fie și va fi Cocoș, chiar dacă actualul tău 
piicten este Bou. Vei avea copii mulți, chiar mai mulți decât iii 
dorești. Dacă te grăbești, s-ar puf< î să r,i parte de două cununii. 
Oilcum, în paralel cu o căsnicie normulfl, vei trăi mari satisfacții 
întreținând o relație paralelă cu un Șobolan — îngerul tău păzitor 
— de fascinația căruia nu vel scap?, prea ușor. Pentru mai multe 
amănunte, treci pe la redacție.

p.S. — Pentru toți amatorii de horoscop personal, vom publica, 
siiptămâna viitoare, un chestionar.

Puzzle disco - rock

Dance With Ne — — D.J. Bobo; 
2. Suminer Summer — Left ; 3.
Music Drives Me Crazy — Jam 
The llouse; 4. Slow Motion — 
Leila K. ; 5. Mr. Vain — Cultu
re Beat.

DISCOTECA LOTUS (Univ. 
Tehn Petroșani) : 1. Living On 
My Own — Freddie Mercury ; 
2. Mr. Vain — Culture Beat : 3. 
Ruok — 2 Uni.mited; 3. Bccause 
The Night — CO. RO feat. Tar- 
]isa; 4. We Love Girls — Stylus 
Force ; 5. Somebody Dance With 
Ale — DJ Bobo.

Premii, pentru 
disco * rock !

începând de săptămâna, viitoa
re, când așteptăm scrisorile voas
tre pentrj rubrica „PUZZLE 
D1SCO-ROCK11. vom lansa un 
concurs pe teme muzicale, câști
gătorii fiind răsplătiți cu premii 
substanțiale. Sponsorii sunt cu 
noi I

Pagină realizată de :

Ștefan CIMPOI, 
Vali LOCOT A, 
Sorin OPREA, 
Genii TUȚU, 

Tibcriu VINȚAN

I

I

DISCOTECA VOX MONTi.S 
(Petroșani) : 1. Living On My
Own — Freddie Mercury; 2 Mr. 
Vain — Culture Ber.t; 3. Ma’Ba- 
ker — Boney M. ; 4. Somebody 
Dance With Me — DJ Bobo ; 5. 
Life — Haddaway,

Deci, la o primă privire. Fred
die Mercury apare peste tot, la 
fel Culture Beat.

La acest clasament și-au adus 
contribuția disc-jockey-ii Vrsile 
Topală, Bogdan Pădurarii. Ovi- 
diu Stoicuța, Marius „Lulu“ Lung, 
cărora le mulțumim și îi aștep
tăm cu propunerile viitoare. Aș
teptăm un semn și de la „Vody“ 
Bogdan și „Croco" Ichim de la 
discotecile din Lupeni.

ȘTIRI, INFORMAȚII • La 
Câmpulung Muscel s-a desfășurat

ALB PE
Cea pe caic v-o prezentam astăzi la rubrica 

no.-șstra literară, dedicată tinerelor talente ale 
genului, este o adolescentă din Vulcan: LORENA 
SECELEANU. Ea are numai 15 an; și este de 
curând elevă în clasa a IX-a, profil uman la
liceul din localitate.

Ca orice adolescent, Loren,». ■ ste tentată i

NEGRU ;
vi-.cze. Să viseze scriind și să M'iăț visând. Vise \ 
care aproape întotdeauna vizează cclc mai no- ț 
bănuite sfere ale realității cotidiei»?. . Realități . 
crude caic in creația Lorenei Seceleanu sunt in- 1 
frânte in cele din urmă prin invitc.ția la spe- \ 
ranță si încredere. Iată, în cele ce urmează, visul i 
unui... „suflet in.fi ânt de decepție11.

1

O liniide apăsătoare domn. 
in atmosferă. Baiatul stă pe ca
napea cu capul cuprins între 
p;-,lme și privește’ peisajul es
tompat prin par is mul stropit de 
ploaie ,|1 ferestrei. In jurul ,ău 
totul ii paie copleșitor și fără 
sena. Gândurile i se topesc in 
minte sub arșița toridă a senti
mentelor contradictorii, in inima 
sa simte Un gol imens generat 
de singurătate și impresia inuti
lității. Str,rea depresiva a aw.’stuj 
adolescent ;l fost gen,-rată di: ne
reușita unul banal < xamen dr 
admitere.

8-a ediție < festivalului-concurs 
„Posada Rock '93“. Au participat 
13 formații, iar in afai a concursu
lui, Ritual și Metrock din Bucu
rești, Transparente din Belgia.
• Grupul de thr.ish Sepultura 
din Brazilia lucrează intens la 
cel de-al 6-lea LI’, in Anglia, in
titulat „Charos AD“ • La Cara
cal s-a încheiat a treia ediție a 
festivalului-concurs de muzică 
ușoară „Radu Șcrbcn". Au parti
cipat 23 concurcnți, președinte de 
juriu fiind compozitorul George 
Grigoriu. Trofeul a fost obținut 
de Madleine Pascu din Buzău. Au 
cântat hors-concurs Carmen Tran
dafir, Anastasia Lazariuc, Mihai 
Constsntinescu și Gabriel Doro- 
banțu.

In această .ilu.ițle limită. o 
marc parte a adolescenților .unt 
atri.și spre o nefericită nltcrnati- 
v i de ieșire din impas: sinucide- 
le.-i ți totuși uneori, in,linte de 
a gândi măcar aeest lucru este 
mai bine :,â ne gândim ( la va
loarea noastră apelând I i un 
„joc psihologic", pi uliu că nu 
intotde.ium , propri.i-ți apr, i i, re 
est< și valabil a O altă 
modalitate de lupta împotriva a- 
ceslci situații este resemnare.i, 
in mod realist, in laț.i unei de
cepții. l’cntiu că nu trebuie sa 
uităm și d 'ccpțiile I ’ parte in-

LOREDANA dm Vulcan o 
codană de numai 17 an-, nă roa
gă să expediez o săgeată in fi- 
recția orașului Lupeni, adi ă 
spre locul în care șade priete
nii; ei, Gigi Am înțeles: băiatule, 
ușurează-mi sarcina, nu te mi.șcc, 
n-aș vrea să mai consum o săgea
tă.

Se poate, crudule, să uiți pe 
cea care-ți cânta la ureche fru
mosul șlagăr „Un copac cu flori"?

( I I’ I h o \

Dovcdcște-ne că nu 1 Pune mâna 
ta bărbătee.scă pe condei și scrie-i 
Loredanei. Este atât de ușor pen
tru tine să o faci fericită

KYLIE MINOC.UE din Lupeni 
va fi, sper, o fată fericită: Cupi- 
don a reușit să afle adresa idolu
lui ei. Toto Cutugno, Acest mare 
succes al presei locale se dato
rează, în mare parte doamnei 
Jana J’etrișor. clin Lupeni. Dragă 
Kylie, poți să-i scrii italianului 
pe adresa: Studio Bach, Via Car- 
bonera 3, Milano, Italia.

IIORAȚIU, un june de 26 de 
câii, a fost îndrăgostit de o tânără 
„frumoasă .și deșteaptă1*. Că fata 
era deșteaptă, n-am nicj un du
biu. Mă tem că nu pot să spun 
ceva asemănător și despre Ho- 
rațiu și că nu pot să-l mint fru
mos. Recomandarea pe care pot 
să ți-o fac este să eviți să te în
drăgostești de persoane cere nu 
îți sunt la un nivel apropiat de 
inteligență. Tu ești un băiat foar
te bun, dar trebuie să recunoști 
că între tine și Mărie Curie nu 
ai fi putut niciodată să fie ceva 
de durată.

Știu că nu poți să-ți ghidone/i 
sentimentele, să-ți alegi simpati
ile și antipatiile. Sunt de «cord 
și că dragostea de care vorbești 
tu e ceve. „care vine de sus11, ca
re-ți „cade pe cap. te strivește și 
te trăznește11, dar nicăieri nu 
scrie că trebuie să țe expui sis
tematic Ia asemenea pericole inoi- 
tale

decepție ;
i 

t. grdntu >liH viața noastră. Fie 
că le acceptăm s,m nu.

Poate ca numai astfel, în lu
mea imaginara in care aveai im
presia că tc ;,Hi. îndeplinind în 
mod mașinal activitățile cotidiene 
iile vieții, va străluci steaua spe
ranței .și încrederii in tine însuți 
și in șansa pe care viața o rezer
va, măi mult sau maJ puțin, tu
turor I

Așadar, să < u.goiăm bine, Pcn- 
truT-ă nimic im este mai adevă
rat decât cuvântul filozofului : 
„Dubito. iTgo copita, Cogito, ergo 
sum“

I orena I < I < « l X I
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ANIVERSARI

Șt)ȚIA Violeta și fiicele An
dreea și Florina, urează scumpu
lui lor soț și tătic Vasile Zaharie 
cu ocazia zilej de naștere, multă 
sănătate, bucurii și un călduros 
,La mulți am l". (0125923)

SCUMPULUI nostru fiu, Vasi
le Zaharie, le, aniversarea zilei 
de naștere, toată dragostea noas
ta a si un călduros „La mulți 
ani 1“. Părinții Vaier și Aurelia. 
(112592 4)

LA ANI'. ERSAREA Alei do 
iKMtere. dorim dragului nostru 
Mviariu Ioan (Nelu) un călduros 
,La mulți ani Fratele, cum- 
nat£, și nepoții. (0125929)

TVATE florile din lume ți le 
dăruiesc ție soțul meu, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 50 de ani, 
alături de un sincer „La mulți 
ani I*. Pentru Vasile Gherman 
dm partea soției Silvia. (0125934)

VANZARI

VÂND urgent Opel Ascona. 
Relații: telefon 543587, orele 
17—20. (0125896)

VÂND convenabil rulotă nouă 
|i cuptor cu microunde sigilat. 
Telefon 543282”, duDă ora 16. 
(0125918)

VÂND Dacia 1310. Telefon 
570 486, după or£, 17. (0125914)

VÂND televizor color Grun- 
dig, 110 000 lei. Telefon 541902. 
(0125930)

VÂND Audi 50, 'înmatriculat, 
5 la 6Ută consum .și motor Fiat 
Ritmo cu cutie de viteză, preț 
negociabil. Burdești. 78, Cimpa. 
(0125939)

VÂND aparat de măsurare de
bit apă 1/2 țoii, italian. Telefon 
5)3718. (0125941)

VÂND garsonieră Petroșani, 
central, Ilie Pintilîe. bloc 10 
C/37. după ora 11. (0125942)

ÎNCHIRIERI

TINERI căsătoriți, cu copil 4 
ani. căutăm gazdă (6 Juni — un 
an), în Petrila — Petroșani, ex
clus Aeroport. Telefon 5552G1, în
tre orele 16—18. (0125910)

FIRMA străină căutăm pentru 
închiriere 2 ape.rtamente a 2—3 
camere (timp de o lună). Telefon 
541351, orele 10—16 : 5 11065 —
16—20. (025954)

OFERTE SERVICIU

ANGAJAM tinere (până în 2r' 
ani) în meseria de ospătare. Re

lații: telefon 543282. după ora 
16.' (0125919)

SC „AN1TA" Complex Parân
gul, angajează vânzătoare. Zilnio 
14 — 16. (0125922)

PIERDERI

PIERDUI’ legitimație de servi
ciu pe numele Gurzu Mihai eli
berată de tJPSRUEEM Petro
șani. O declar nulă. (0125938)

PIERDUT foi parcurs 0017948, 
0018176, 0019798, 0019799 pe nu
mele Todea Gheorghe. eliberate 
de RF.NEL Petroșani. Le declar 
nule. (OI25950)

DECESE

Profund îndurerați, soția, fiica, fiii, nurorile și nepoții anunță 
încetarea din viață, după O grea suferință, a scumpului lor 

MOLDOVAN TRAIAN (GG ani)
înmormântarea are loc mâine, ora 14, de Ja domiciliul Ai" 

Vulcan

FAMILIILE Moldovan Elena și Saidac Ioan sunt alături de 
rudele lor îndoliate datorită decesului celui care a fost un bun 
frate și unchi

MOLDOVAN TRAIAN
Odihncască-sC în pace!

F.AMILIA Olteanu Gheorghe împărtășește durerea tuturor ce
lor indoliati prin moartea hunului său unchi

MOLDOVAN TRAIAN
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

BUNUL nostru unchi 
MOLDOVAN TRAIAN 

a plecat dintre noi pentru totdeauna. I ic-i țărâna ușoară. Familia 
Negruțiii Dorin, Mariana și nepoțica Diana. (0125936)

I \MII.I \ N'icoară Nicolae și Viorica regretă dispariția bunului 
frate .și cumnat

MOLDOVAN TRAIAN
Dumnezeu să-l odihnească in pace! (0125935)

COI.l GlI de la SC XOVA SA Ltipcni sunt alături de colega 
lor Moldovan I.ucreția in clipele grele pricinuite de decesul tată
lui său

MOLDOVAN TRAIAN
(0125951)

VÂND apartrnient cu 2 camere, 
ultracentral. Petroșani. Informa
ții telefon 006/156012. (0125946) *

VÂND și instalez in condiții 
avantajoase interfață 1 (+ Flop
py), interfață 128 K, interfață FX 
sunet stereo pentru HC 90, 91,
CIP garanție-. VÂND (schimb) 
cele mal bune și ieftine Jocuri 
șl utilitare pentru Spectrum 48 
K/128 K. Gaut persor^iă cu călă
torii frecvente in Vest pentru 
procurarea unor piese electroni
ce. Cumpăr televizor color, cal
culator personal, imprimantă, 
receptor satelit, video — defecte 
pentru piese. Telefon 570244, in
tre orele 14—17. (0125948)

VÂND apartament 2 camere, 
etaj 1, Încălzire cu teracotă Vul
can. Relații: telefon 570259, după 
ora 20. (0125912)

VÂND mașină de gătit Vesta, 
2 fotolii hol, mr,sâ, telefon 
5P-029. (0125949)

VÂND dozator „Cornelius", 3 
capete. Relații: 30 Impcx KO- 
RALL SRL I.upenl. (0125953)

0UMPAR apartament 3—4 
camere, Petroșani, zonă centrală 
(parter, etaj 1). Telefon 541351, 
Orele 10--18 ) 541065 — 18—22
(012”

1)11 ERSE

• .i illtlNȚA YOGA. Sambă- 
' 'mliiie, ora 18, la Uni-

" ’ i Tobnl ă Petroșani, Cor-
< r u '•>1? o.'-1)

A PLECAT dintre noi penlrti totdeauna scumpa noastră ma
mă, soacră și bunică

TURBUȚAN ELISABETA
Nu o vor uita niciodată liul Carol, nora Teodora, nepoții Da

niela ți C'laudiu.
înmormântarea are loc azi. ora 12,30. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Lonca. (0125937)

CONDUCEREA Laboratorului CCC șl CTG Preparația Coro- 
cșli regreta dispariția celei ce a fost o bună colaboratoare 

VERDEȘ ELISABETA
Odihnească în pace! (0125910)

BUN \ noastră colegă 
V ERDEȘ ELISABETA 

a trecut in eternitate. O vor păstra in amintire laborantele din 
CCC toroeșli. (0125910)

fOLFX IIVUL Laboratorului CCC Corocsti regretă dispariția 
fulgerătoare a celei ce n fost

VERDEȘ ELISABETA
ric-i țărâna ușoară! (0125910)

LOCATARII din scările a Vll-a ți a V IlI-a ale blocului I M 
din Vulcan deplâng dispariția fulgerătoare din viață a bunei Lor 
vecine

V ERDF.Ș l’I.IS AIIFT A
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

IMP\RTASIM durerea colegului nostru Aulinrsser I<uif ți ii 
suntem alaiuri in marea încercare pricinuită <le pierderea scum
pului său lată

Al I MESSER IOZSI F
Condoleanțe! Colectivul do proicctanli I l’SRI EEM l’clroșmi 

(0125.01.-,)

SOȚI I șl copiii, împreună cu familiile, mulțumesc tuhiror 
acelora care au condus o pe ultimul drum pe nitilliubita lor soție, 

mamă, soacră și bunică
BOZ IN CONSTANȚA

Dumnezeu s-o odihnească! (01259 11)

FIUL Iozsi, nora Laura și nepotul Iozsika anunță, cu neniăr 
ginită durere, încetarea fulgerătoare din viață a celui care a fost 
cel mai bun tată, tată socru și bunic

AUI MESSER IOSIF (71 ani)

Amintirea lui va rămâne veșnic în sufletele noastre.

înmormântarea va avea loc sâmbătă, 2 octombrie, ora 16, dc 
la domiciliul din str. Malcea nr. 36.
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PUBLICITATE
Exploatarea de

Preparare Petroșani
t

ANUNȚA

organizarea licitației in vederea executării lucrării <le re i 

parații capitale — Consolidarea culoar banda 320 Prcpa 

rația Petrila-

Licitația va avea loc in data dc 20 octombrie 1993, or

10, la sediul din strada Câmpului nr. 12, dc unde se poate 

procura documentația licitației.

> — — -
I

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ANGAJEAZ/V

direct sau prin transfer

— jurisconsult (consilier juridic)

Foarte IMPORTANT!
Primăria orașului Vulcan anunță PRELUNGIREA

PLĂȚII AJUTOARELOR PENTRU MAMELE CU MULȚI .
COPII până la data dc 01 octombrie 1993. (0125915)

1A C S H j
Primește înscrieri pentru racordarea la TV prin cablu 

în zona Petroșani Nord. Taxa dc racordare dc -10 000 l>

SE POATE l’LATI Șl IN 1 RATE LUNARE.
Relații: la telefon 515011, str. Nicolac Bâlccscu nr. 1

opinii ți informații „ZORI NOI" .ip-oc sub i-g,,l , 
SOFIE I AȚII COMERC IALE „ZORI NOI* &A.

”■ 'ili.ifă la Registrul Comerțului sub 
.! 20, G21/199L

< <mi virament: 307060201 — BCR i>o. 
ti

Diroctor: MIRC'EA BUJORESCU
Director executiv) Ing. Alexandru 

IIOGDAN

RI DAI | IA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, Str. Nicolac Bâlccscu nr 2 
F.h-to.inc: 5IIG62 (<liieitor-redactor șef) 

.">15972 (<lii celor cxeculiviidmini'.lraliv 
difuzare). 512161 (secții). lux: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia l’clroșani, str. 
Nicolac ItikeScu nr. 2. Telefon 511.365.

Materialele necomiindale șl 
nepublicale nu se restituie. Rea 
ponsabililalea morală $i juridici! 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse In m(kole aparțin, iu 
exclusivii ale, auloiilor.

ECHIPA DE SERVICIU i

Responsabil de număr i
II ALEXANDRESCU

Corectura I

Emilia ACHIREI
Viorica 1 IR | ULESCU


