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Sunlem recunoscuți de drept ca fiind europe,ii
In capitala Austriei, la Viena, s-a petrecut 

ieri ultima etapă de integrare a României in 
organizația statelor europene. Așa cum era de 
așteptat semnarea de către șeful diplomației 
românești, dl. Teodor Meleșcanu a documentelor 
de aderare la Consiliul Europei, a fost o solem
nitate nu lipsită de sentimentul de satisfacție, 
anume că. în stâr.ș’t, ne-am văzut visul cu ochii. 
Român,a este al 32-lea membru al Consiliului 
Europei. Toate promisiunile ce ni le-au făcut, 
cu mai multă ori mai puțină sinceritate, mulți 
reprezentanți din Consiliul Europei, sunt deja 
revolute, ca și prudența excesivă față de proce
sul de democratizare a societății românești.

De fapt toată procedura de admitere a Romă» 
niei în structurile europene este un rezultaf 
care dovedește că atunci când este vorba de 
marile interese naționale poate fi o unitate a 
forțelor politice ale țării. In ultimele luni n-a 
mai fost, ca în anii trecuți — pe când era un 
du-te-vino pe la Strasbourg, Paris, Bruxelles ori

Londra și se susținea ideea că ar fi prematur 
să se spună că e democrație în România și că 
nu s-au separat puterile in statul de drept — 
o diversitate de opinii politice pripite, care au 
contribuit efectiv la lungirea excesivă a admi
terii noastre însoțită de judecăți severe și ne
drepte.

Următoarele gesturi s-au făcut pentru alte 
integrări de apropiată perspectivă, adică mult- 
discutata clauză americană acordată, reciproc, 
apoi integrarea în structurile NATO.

In diversitatea politică a Europei, România 
este o oază de liniște, de stabilitate într-o zonă 
geopolitică în care tensiunile ne înconjoară, 
fără a ne influența. Și acesta este elementul 
care a cântărit cel mai mult apreciindu-se ca 
e preferabil să fim în interiorul organizației 
paneuropene decât în afara el.

De-acum suntem europeni. In sfârșit respirau 
ușurați deși porțile Europei vor mai fi zăvorâ', 
pentru români. (T. SPATARU)

Următoirsle liste uentrj sistemjl 
Viiats, in ziardî de slnuu
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Delincventa se a imentează din 
s ăb ciunea legislației

Â utor guvernamental
Guvernul României a aprobat programul de ajutorare a per

soanelor cu venituri reduse în vederea plăților destinate încălzirii 
pe timp di- arnă. Ajutoarele sunt în valoare de 4—5 mii lei lunar, 
funcție de veniturile persoanelor vizate. Vor fi alocate 10 miliarde 
lunar, sumă asigurată din excedentul bugetului de asigurări so
ciale. de la bugetul de stat și cel de șomaj. O altă sursă va fi 
constituită din taxele impuse turiștilor români care efectuează 
călătorii in străinătate. Valoarea taxelor va fi de 5000 lei pentru 
cei ce vor călători cu pașaport turistic și 2500 lei pentru 
ce| ce practică micul trafic de frontieră. Sunt exceptați de la 
aceste taxe pensionarii din agricultură. (I’.N.)
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Nu ascultați dc 7.voncri și răspândaci!

CAkITAS merge înainte
Printr-un fax primit ieri la redacție, suntem in mă

sură. să spulberăm toate zvonurile privind efectuarea plă
ților la Sistemul de întrajutorare Caritas. In zilele de 6 
și 7 octombrie a avut loc unica greșeală de când firma 
există datorită volumului mare de lucru la calculatoare, 
producându-se o inadvertență între borderourile de plăți 
și liste pentru publicare în ,,Mesagerul". Ori, borderourile 
de plăți sunt una, iar listele care se publică în „Mesagerul" 
alta.

Organizatorii de la CAIlITAS ne au asigurat că plă
țile din 6 și 7 octombrie au fost reprogramate și au apă
rut deja în „Mesagerul" din 7 octombrie.

Așadar, toți cetățenii din Valea Jiului care participă 
la acest sistem sunt rugați să nu mai dea crezare zvonuri
lor, avand încredere, ca și până acum, in seriozitatea a- 
cestei societăți,

De fapt, cine a urmărit emisiunea TV de aseară și a 
putut ua seama că zvonurile provin ori de la răuvoitori, 
ori de la invidioși, (MB.'

Se ia taurul 
de coarne?

Scandalul Petromin — Forum 
Maritime nu a fost încă elucidat. 
Deși a trecut atâta timp de la 
declanșarea lui, acesta mai face 
încă... valuri. Pentru a scoate a- 
devărul la lumină, executivul e 
hotărât să apuce taurul de coar
ne. Ioan Roșea, purtătorul de 
cuvânt al Guvernului a mențio
nat, cu prilejul unei recento 
conferințe de presă, că la sfâr
șitul acestei luni sau începutul 
lunii noiembrie va fi prezentat 
un raport detaliat privind flota 
românească. Gheață la mal! (P.N.)

O controloare tușitoare face

Reclamă la

Prin articolul 254 din Codul 
Penal se sancționează darea de 
mită cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani. Fapta respectivă nu 
constituie infracțiune dacă per
soana în cauză (cea care a dat 
mită) a fost constrânsă să facă 
acest gest sau dacă a denunțat 
fapta înainte ca organele de cer
cetare să o descopere.

Luarea de mită este sancționa
tă și mai aspru: privarea liber
tății pe o perioadă cuprinsă in
tre 3 și 10 ani. Funcționarii pu
blici „beneficiază" de un regim 
special : 3—12 ani.

Pentru că veni vorba, traficul 
de droguri este sancționat cu o 
pedeapsă de 6 luni — 5 ani pri
vare de libertate (1). Legislația 
română fiind îngăduitoare a per
mis includerea României în tra
seul marilor traficanți. Suntem 
în Europa, deci.

Pe lângă aceste fapte de o 
mare gravitate, infracțiunea de 
sluțire a unei persoane este sanc
ționată mult mai aspru: 3—î
ani privare de libertate (Codul 
Penal, art. 183). In România, ru
perea unui dinte, de exemplu

constituie un fapt mult mai grav 
decât traficul de droguri.

Instituțiile care veghează la 
respectarea legilor țării — Poli
ția in special, — se zbat în pă
ienjenișul legislației. Fluxul și 
refluxul Hotărârilor Guverna
mentale au avut darul să le bui
măcească și pe ele, nu numai 
populația. Există situații când 
o persoană a fost acuzată, în 
baza unei HG, de o contravenție, 
pentru ca, după ce pedeapsa a 
fost executată, să dispară baza 
legală.

In acest haos legislativ. cea 
mai expusă este Poliția, ca or
gan executor. Am văzut cum 
polițiștilor din Marea Britanie le 
crește bastonul de cauciuc de la 
șold pentru că legislația nu le 
dă dreptul să poarte arme de 
foc. Polițiștii noștri sunt înar
mați, dar, totuși, nu sunt in si
guranță, pentru că legea nu-i 
apără pe ei, cei care o aplică. La 
urma urmei, cine-i apără pe a- 
părători, cine-i judecă pe jude
cători și cine-i guvernează pe 
guvernanți ? (Vali LOCOTA)

bilete
■ Uii călător somnoros exclamă: „Nu mi a trecut somnul; 

să mai facă o dată!"
Călătorind pe rula Petroșani — Uricani, auzi și vezi multe. 

In data de 5 octombrie, pe la ora 15, înainte de Vulcan, autobuzul 
a dat semne de „boală", mergând în șuturi și zguduind nervos 
tot ce aveam mai bun în noi. întâmplarea l-a determinat pe un 
Călător adormit să exclame: „Nu mi-a trecut somnul; sa mai facă 
o dată r

După câteva sute de metri, controloarea a început, și ea, sa 
tușească insisient. Gurile rele șopteau c-ar fi ajuns-o blestemele. 
Numai unul, mai isteț, s-a prins dc figură: „Face reclamă la 
bilete...". (Miliacla IL1ESCU, Lupcni)

T V R
Și 

EURONEWS

Pentru a (rc)dobândi autonomia bugetară, Laboratorul de transfuzie sanguină din Petroșani 
pune în față

Argumente de luat în seamă
CITIȚI 1VIAINE:

PREZEMU
Un ziar intr-un ziar

Euronews, canalul european 
de televiziune prin satelit care 
difuzează 24 din 24 de ore știri, 
a făcut o ofertă de participare 
Televiziunii Române. Pentru a 
deveni membru asociat al Socie
tății Eureka Euronews, TVR va 
trebui să cumpere un pachet de 
acțiuni în valoare de aproximativ 
200 000 dolari. TVR are obligația 
să furnizeze propriile reportaje 
(evident, cele de interes euro
pean) accedand, in schimb, la 
știrile difuzate de Euronews 
Europa, ai sfeclit-o cu tabletele 
domnului Evcrac I (P.N.)

■ Vor fi ele acceptate de
Statutul actual al centrului de 

recoltare a sângelui din Petro
șani este ambiguu. De fapt, el 
nu funcționează ca și centru. 
Denumirea sa oficială e de labo
rator de transfuzie sanguină. Or, 
tocmai de la acest aspect trebuio 
pornit pentra a-i înțelege difi
cultățile prezente.

In momentul înființării — asta 
(jctrecându-se in 1949 —, actualul 
laborator a fost botezat cu nu
mele de centru. Și așa s-a numit 
până în 1992, cu toate că, o pe
rioadă, a fost subordonat spita
lului din Petroșani. Din anul de 
grația mat înainte amintit, tu
torele său a devenit gentrul de 
(Transfuzie Sanguină Deva. Au
tomat, statutul | $-a modificat,

forul superior bucurc.stean?
devenind, simplu, laborator. Da
că privim din punctul de vedere 
al deontologiei medicale, ches
tiunea în cauză are un aspect be
nefic: o mai temeinică legătură 
Cu forul din Capitală, care co
ordonează acest gen de activita
te. Plivită din alt unghi, situația 
relevă. însă, și o altă fațetă. Ne
gativă. In speță, este vorba de 
lipsa autonomiei bugetare a la
boratorului. Gen de autonomie 
de care, trebuie spus, beneficia 
până în 1992.

Domnul dr. Trandafir Udrca, 
medicul coordonator al laborato
rului mi-a prezentat detailat co 
decurge din inexistanța unul bu
get propriu. Din start est o limi
tată posibilitatea asigurării unor

servicii elementare: întreținerea 
instalațiilor electrică și de cana
lizare, a clădirii etc. Orice de
mers în acest sens se face prin 
Centrul din Deva. Este cât se 
poate de adevărat că acesta în
cearcă să rezolve prompt solici
tările. Rămân, însă, timpii tnorți 
cauzați de distanța și timpul care 
se scurge până când problemele 
sunt bifate ca fiind rezolvate. 
Deci, intr-un fel, celor din Deva 
nu li se poate reproșa că dau 
dovadă do rea voința, l’c dc altă 
parte, cu toată seriozitatea trebuie

Gheorglie OLTEANU

(Continuare in paf, a 2-a)
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In Valea Jiului a venit toamnti

Sistemul Vitalis 
„Magica impex” 

SRL
Vă asigură condiții optime și NU AȘTEPTARE
Vă rugăm să ne așteptați

No pregătim pentru PLĂȚI. CÂȘTIG NUMAI prin 
CREDINȚA!
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Copiii din flori
în ultimii doi ani s-au creat 

c mulțime de asociații, unele cu 
totul neobișnuite. Chiar șl la 
Baru Mare este sediul unui club 
ol „Copiilor din flori14. Ar putea 
inira in paginile Cărții recordu
rilor deoarece, după cum susține 
dl. Pârv Cornel, președintele a- 
cestui original club, este unic 
in lume. Nimeni n-a mai avut 
un astfel de gând, l’ână acum, 

Argumente de luat în
seamă
r*' (Țlrnuirc din pagina 1)

privite și argumentele caro ple
dează p'cntru dobândirea auto
nomiei bugetare. Aici, la Petro- 
țani, activitatea de recoltare a 
sângelui se circumscrie unui re
gim special. Existența perma
nentă a pericolului apariției ac
cidentelor colective de munca 
impune prezența în stoc a unei 
cantități mari de sânge. Cu banii 
care se dau acum acest lucru 
nu se poate realiza. In Valea 
Jiului sunt trei spitale al căror 
necesar de sânge trebuie acope
rit. Satisfacerea cererilor de sân
ge venite din afara Văii se face 
doar cu acceptul Devei. De ce 
asta ? Este o întrebare căreia nu 
I se dă încă un răspuns credibil. 
Un alt argument este cel ce do
ină din prezența unei fluctuații 
n. ri d? gopui ție în Valea Jiu 
lui. Fără să se contrapună altor 
organe sanitare, laboratorul se 
confruntă cu probleme s]>e?ialc 
de epidemiologie care pot apărea 
la eventualii donatori. Or, fără 
un instrumentar suficient — tru- 
• • BBS și HIV — munca < ste 
îngreunată.

Meciul 
marilor 
orgolii

PARÂNGUL I.ONEA — Ml- 
LEKUL LUPENI 4—0 (1—0). Joc 
apecific de campion it, devenit 
derby local, atât prin prisma 
punctelor puse in Joc cât și pi.n 
cea a orgoliilor, chiar ascunse.

Brigada de arbitri a scăpat 
jocul din mână, în prima repri
ză, când n-a sancționat intrarea 
antrenorului gazdelor in teren 
ți nici pe cea a conducătorilor 
ou* pețitor. Se cuveneau de am
bele părți, chiar in primul sfert 
di orâ cai ton.i*/*, care ar fi li- 
lu lit spiritele.

In min. 41. Oaidă a făcut henț 
(mingea i-a venit în mână in ca
reu) și... cu ezitare centralul 
Moiscscu (Tr. Sevcrin) a dictat 
II rr^trl. A executat Bâzoianu 
In stânga lui Ghițan. 1—0. Ln 
min. 43, Dodu a primit galben 
ți pe urmă roșu (loviro fără 
«ninge), lăsându-și echipa In 10 
oameni, ln mln 4» Brănețiu cade 
victimă — cartonaș roșu — din- 
tr-o confuzie cu Oaidă, care e- 
vea galben. Râmași In 9 Jucători, 
Oaspeții au fost o pradă ușoară 
eu Ghițan in postură de non- 
Combat. Au înscris Urs, min. 60, 
Ocoliș.™ min. 65, Nichiiniș 80. 
Și totuși... Minerul n-a trimis 
nici Un șut pe spațiul porții. 
(Victoria gazdelor nu poate L 
pusa la îndoială.

FOTBAL I FMIN1N

CFR Tg. Mureș — Uiîiv. Pe
troșani 0—2 (0—0). Universitatea 
■ câștigat datorită unei evoluții 
superioare. Gazdele au practicat 
«n j<xî distructiv. în min, 12, 
Popa a parat un 11 metri.

După pauzJi, oaspetele sau
Impus, înscriind în mln. 64 prin 
t/upu șl ln min. 77, prin Nițâ, 
care a marcat direct din corner.

UNIVERSITATEA: Popa. Hiw- 
M, Dascăln, ftihwn, Xiss M, 
Toca»* (Bclet), Kiss R„ C'rce), 
Niț*, Lup», Tlltanu.

au, in fine, un club al lor
are în scripte 850 de înscriși, a- 
dică persoane care știu că sunt 
din Lori, așa cum se zice, de 
multă vreme, in mod curent. 
Insă, potrivit unor investigații 
numai de dumnealui știute, dl. 
Pârv susține că în țară ar fi, 
nici mal mult, nici mal puțin, 
decât 1 300 000 de copil din flori.

L-am întrebat cum de i-a ve 
nit ideea insolitului club. Și mi-a

La sugestia d-rci dr. Viorica 
Tâmpeanu, directorul Gentrului 
de Transfuzie Sanguină Deva, 
aceste argumente au fost puse 
pe hârtie și înaintate, de către 
doctorul Udrea, domnului dr. 
Vlad Apăteanu. directorul Insti
tutului de Hematologie București. 
„Toate demersurile s-au făcut, în 
primul rând, pentru bolnavul 
care așteaptă și pentru donatorii 
pe care dorim să-i păstrăm'*, în
cheie tranșant doctorul Udrea. 
De fapt, acesta-i adevărul: Pe- 
troșaniul este unul dintre puți
nele centre din țară în care o- 
forța, deci numărul donatorilor, 
este mai mare decât cererea. 
Altfel spus mai mare 'decât 
capacitatea de recoltare. Media 
zilnică a celor care se prezintă 
la donare este de 50 de persoane. 
Datorită condițiilor existente, la
boratorul se limitează la a primi 
doar 30. Beneficiind de un statut, 
clar, având propriul buget, labo
ratorul, devenit (să sperăm) cen
tru, nu va fi pus în situația de 
a-1 refuza pe cel care, din pro
prie voință, vine pentru a dona 
sânge pentru semenul său aflat 
in suferință.

Fotbal, 
divizia națională 

Rezultate tehnice: Dacia Unirea — U C'luJ 
0—0; Dmamo — I’oli Timișoar-, 4—1; Electro- 
putere — U. Craiova 2—2; Sportul Studențesc

Ccikihiul 2—1; i'C Brașov — Progresul 2—1; 
Slcuiia — Rapid 0—0; Oțelul — Farul 2--0, 
Gloria — Petrolul 2—1.

Campionatul sc întrerupe in vederea disputării 
partidei România — Belgia, din 13 octombi ie 
1093.

CI ASAMENTUL
J. .Steaua 8 6 2 0 14— 0 142. Univ. Craiova 9 5 3 i 22—12 133. Farul Constanța 9 5 2 2 12— 7 12
4. Gloria Bistrița 8 5 I 2 12— 8 11
5. Sportul Studențesc 9 4 2 3 13—10 106. U.T.A. 8 4 2 2 10—10 10
7. Inter Sibiu 8 3 3 2 9— 8 9
8. I’C Brașov 0 3 2 4 8— 8 8
9. Dacia Unirea 9 2 4 3 7— 7 8

10. Petrolul 8 3 2 3 8— 0 6
11 Progresul 9 4 0 5 9—12 8
12. Eleclropulere Craiova 9 3 1 5 9— 9 7
13. Dinamo 8 3 1 4 11—13 7
14. U. Cluj 9 2 3 4 12—14 7
15. Oțelul 9 3 1 5 9—14 7
16. Rapid 9 2 2 5 5— 9 6
17. Poli. Timișoara 9 3 0 6 10—21 G
18. Ceahlăul 9 îi :) l i 5—14 5

BALANȚA — CÂINELE
Veți avea o zi Iu sfârșitul că

reia veți putea spune câ v-ați 
făcut daMria.

SCOltilON — MISTREȚ
Devcniți subiect do discuția, 

de bârfă chiar, la serviciu, fără 
să vA dați scama,
SAGE1AIOK — ȘOBOLAN
Calmul șl planificarea rigu

roasă a fiecăruj pas vă vor ajuta 
să contracarați cu succes diver
siunile ia care sunteți supusță).

CAPRICORN — BOU
Un oarecare sentiment do ■- 

mAWIciune, generat de faptul că 
ați țintit prea «km, vA strică pri
mele ore ale <ttn»Mț|l. 

mărturisit cu sinceritate că mama 
dumnealui a avut cinci copii 
printre care se numără și dum
nealui, făcuți fiecare cu un tată 
de altă nație.

Gare este, la urmă urmei, sco
pul acestui club, rămâne deo
camdată un mister. Probabil s4 
vor avea în vedere diverse reu
niuni, chiar conferințe, de ce 
nu ? (Tiberiu SPĂTARU)

Deocamdată, 
neidentificat
Duminică, 26 septembrie, ora 13, 

poliția din Lupeni a fost înștiințată 
că în zona virană a minei Lupeni 
Sud se aHă cadavrul unui cetă
țean, îmbrăcat sărăcăcios și ne
cunoscut locului. Ajunsă la fața 
locului, poliția l-a ridicat, depu- 
nându-1 la morga orașului. După 
primele date preliminarii. nu 
s-au găsit urme de lovire, elimi- 
nându-se, dar jiu în totalitate, 
supozițiile unui asasinat.

Se estimează că cel decedat are 
varsta dp 40—45 ani. Asupra lui 
nu s-au găsit nici un fel de 
acte, doar alături un săculeț cu 
câteva resturi de mâncare. Era 
îmbrăcat intr-un fâș negru, pan
taloni de salopetă. Se parc câ 
acolo între betoane în formă do 
„U“ avea culcușul de vară. Acum 
șî-a găsit pentry totdeauna locul 
de veci. (Dorel NEAMȚU)

Fotbal, divizia B
Rezultate tehnice: Cs Târgovișt^ — AS Pa- 

roșeni 2—0; Eleclro Argeș — Unirea Alexandri1* 
5—1; Cimentul Fieni — Rova Roșiori 4—1; Mi
nerul Mătăsari — Metalurgistul Slatina 6—1 \ 
Metalurgistul Cugir — Chimia Găcști 7—1; Me
talurgistul Sadu — Minerul Uricani 2—0; Pe
trolul Videle — Jiul Rovinari 1—0; Parângul 
Lonca — Minerul Lupeni 4—0; Dacia Pitești — 
Constructorul Craiova 4—1; Petrolul Stoina — 
CS Olt 4—0.

clasamentul
1. Petrolul Stoina 10 7 0 3 20—10 14
2. C'S Târgoviște 10 6 2 2 19—10 14
3. Dacia Pitești 10 6 1 3 17— 8 13
4. Minerul Uricani 10 5 2 3 19— 9 12
5. Parângul Lonca 10 6 0 4 16— 7 12
6. Metalurgistul Cugir 10 6 0 4 22—15 12
7. Minerul Mâtăsari 10 5 2 3 16— 9 12
3. Jiul Rovinari 10 5 1 4 16—10 11
9. Electrica Argeș 10 5 0 5 17—12 10

10. Metalurgistul Sadu. 10 5 0 5 9—18 10
ii. Unirea Alexandria 10 4 1 5 20—16 9
12. Cimentul Ficnl 10 4 1 5 18—17 9
13. Minerul Lupeni 10 4 1 5 11—14 9
14. Constructorul Craiova 10 4 1 5 12—17 9
15. Rova Roșiori 10 3 3 4 12—19 9
16. Petrolul Videle 10 4 0 6 7—13 8
17. Metalul Sloîina 10 3 2 5 15—30 8
18. Chimio Găcști 10 3 2 5 11—30 8
19. AS Paroțeni 40 2 2 6 11—15 6
20. CS Olt 10 2 1 7 9—18 5

h 6 ii o s c o ?
VĂRSĂTOR — TIGRU

Măsurile de forță descalifică. 
Lăsați evenimentele s<» se deru
leze firesc și totul va fi cum nu 
so poate mai bina,

PEȘTI — IEPURE
S-ar putea să vă cam enervați 

astăzi, deoarece, in tot ce fa
ceți, sunteți cu un pas în urma 
unui Începător. „ ,, , .

BERBEC — DBACON
Zi favorabilă punerii la punct 

a unor proiecte de anvergurii.
TAUR — ȘARPB

Folosiți tactica pașilor mă
runți I B singura care vfl poete 
garanta succesul.

Grav 
accident de 
circulație

Cauzele accidentelor de circu
lație sunt nenumărate. Ele pri
vesc în primul rând nerespecta- 
rea legilor de circulație. încălca
te cu știință sau fără știință de 
cei care, cu agoniseală sau ni. 
posedă autoturismele proprieta
te personală. Că de vină mai este 
și democrația, aceasta nu este 
un alibi. Nu de puține ori acci
dentele de circulație fao victime 
în rândul pietonilor, trimițân- 
du-i pentru totdeauna în mor
mânt.

La Lupeni, In ziua de 13_ sep
tembrie, numitul Ilie Bârsan, 
conducând fără a poseda permis 
de conducere, și în stare de e- 
brietate, a lovit o fetiță de 6 
ani, care acum se află internată 
în stare gravă la spitalul jude
țean din Timișoara.

Cercetările poliției se fac ci. 
susnumitul în stare de arest, 
urmând a se judeca cât de cu,, 
rând cazul.

Accidentul s-a produs în car 
tierul Ștefan, unde joaca copiiloi 
a fost frântă în acea zi de in
conștiența și de caii putere „stâr
niți1* de aburul alcoolului.

Statistio. cele maț grave acci
dente de circulație se produc de 
cei care ignoră și sfidează legea, 
uieându-se la volan, după ce au 
ieșit din localurile patronate de 
„zeul" Bachus.

Tot statistic, cele mai multe 
victime sunt din categoria copi
ilor, a căror înțelepciune este 
joaca. Nu de puține ori circulația 
pe drumurile publice se face du
pă ureche, nerespectându-se nici 
semnele de circulație, nici viteza- 
admisă. ultima având nu de pu
ține ori un rol deosebit în im
pactul cu pomii de pe marginea 
șoselelor sau cu parapeții de pe 
marginea lor. Acest raliu devine 
vrând-neviând raliul morții.

Dorel NEAMȚU

GEMENI — CAL
Astăzi veți cheltui ma] mult 

ca de obicei, deși banii pe care-l 
dați nu vă aparțin la nwdul 
propriu.

RAO — OAIB
Mișcările dv. sunt urmările, 

studiate ți interpretate cu deose
bită atenție. Faceți cât mai pu
ține 1

LEU — MAIMUȚA
Dacă nu pâstrați distanța cu

venită, s-ar putea cn, spre scară, 
să aveți o surpriză, la masă sau 
la pat.

FECIOARA — COCOȘUL
Abandonați orice slăbiciune le- 

«korelnicâ I Antăsd obrăankîa are 
■sal nalte țanee.

PROGRAM
SATELIT

Galifornla Clan 
Vremea dorinței 
flona Christcn show 
Ilans Meiscr Show 
Cine e șeful aici ?. 
O familie drăguță 
Chemarea inimii

<

RTL
7,00 Știrile dimineții

11.30 227
13.30 Springfield Story
14,20 ~ •" ’ -
15,10
16,00
17,00
18,00
18.30
19,00
20.15 Exploziv-nwgazin
20,40 Vremuri bune...
21.15 Muzică populară
22.15 Comicul Peter Steiner
22,45 Sub un același acoperi)
23.15 Gum ați spus 7
0,15 Gottschalk show
1,00 Superfemcilc Vestului
2,20 "
5,20

(

i

J
4

Nu-i ajunge unul singur 
Ayla și clanul urșilor

PRO 7
- <

■t li
i 
f

9,30
10,00
11,00
12,00
14,00
14,30
15,00

15.30
20.30
21,00
22.00
22.30
23.30

0,30

Seriale, da 
Dușmani de moarte 
Reluări 
Perry Mason 
33 de grade ia umbră 
Adderly 
Mr. Belvedere 
Visez la Jeannie 
Desene animate 
Cei trei 
O casă zgomotoasă 
Roseanne 
Trioul nebun 
Raven 
Super Dragon 
Jack și grăsanii] 
Bilanț final 
Perry Mason

EUROSPORT
Aerobic 
Echitație 
Hochei pe gheață 
Biliard 
Eurofun 
Tenis 
Automobilism 
Vinerea în direct 
Tenis 
Știri sportive 1 
Mag. sporturilor cu
Magazinul motoriei iștilor 
Automobilism >
Tenis. •
Fotbal american j

i

motor

programul'

T V.
1

VINERI, 8 OCTOMBRIE 1
7,00 TVM.

10,00 Calendar.
10.30 Desene animate. >
11,00 Limbi străine.
11.30 Curuubeu.
12,00 Johnny Hollyday.
13,00 1001 cudițik
14,00 Actualități.
14,10 TVR Iași.
15,05 TVR Cluj Nzpoca. , |
16,00 Părinți pe campion I
16.30 Tradiții.
16.45 Actualități.
17,00 Emisiune in limba germani.
18,00 Pi*o patria. g
19,00 Film serial. Pasărea Spin, f 
20,00 Actualități. ,
20,40 Publicitate
20.45 Viața parlamentară.
31.15 Film artistic. Iarna vrajbe!

noastre. i
23,00 Rcflccțiț rutiere.
23.15 Actualități.
23,35 Simpozion.
0,30 întâlnirea dc la miezul 

nopții.
1,30 Micro* recitai.

DAGS TV.
PREZINTĂ

* i 
VINERI, 8 OCTOMDH11 J 

4 
ora 19 — Lady Dragon — m* 

per acțiune kaiale cu ■ynihta 
Rotlrock

ore 20,20 — Revieta pr«M| 
ora 20,30 — Tei atai deptf le — 

artistic cu Ton Creiae
ora 22,30 — comedia mqț
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PAGINA TINERILOR
PUZZLE D1SCO ROCK

Iată un clasament de zece locuri, reprezentând opțiunile dis
cotecilor din Petroșani, Lupenl. Uricani șl Vulcan : 1. Living On 
My Own — Freddie Mercury; 2. Mr, Vain — Gulture Beat; 3. 
What Is Iove ? — Haddaway; 4. 1 Can’t Help (Failing In Love) — 
UD 40; 5. Somebody Dance With Me — DJ Bobo | 6. Because 
IThe Night — GO. RO feat. Tarlisa; 7. Ma'Baker — Bonc-y M. i _ 
8 Music Drives Me Crazy — Jam The Ilouse; 9. Slow Motion — 
teila Ii ) 10. Toamnă în sufletul meu — Compact B.

ȘTIRI, INFORMAȚII. • Prin
tre numeroasele capete de afiș 
care vor fi prezente pe scena 
festivalului-concurse „Cântecul 
adâncului", ediția a XXI-a, de 
la Petroșani (16—17 octombrie 
1993), ya fi șl tânăra Carmen 
Trandafir (13 ani), câștigătoarea 
a trei premii la Festivalul „Or- 
feul de aur“ (Bulgaria) din acest

an. Va mai participa anul acesta, 
cp două melodii, la un festival 
la Stockholm (Suedia). • La Con
stanța a avut loo a dona lansare 
a discului slngle „Cifre" a Iul 
Laurențiu Duță. Au participat 
Marina Volca, Silvia Ghifiriuc, 
Adrian Enache, Ghcorghe Gheor- 
ghiu, • Grupul de hard-rock 
ASIA, care a conceitat și la

Festivalul de rock de la Bucu
rești iși continuă turneul in Eu
ropa, după care vor urma Japonia 
șl SUA. • Câteva clasamente la 
zi: „Billboard" (SUA): 1. Dream- 
lover — Mariah Carey; 3.„4. 1
l Cun't Ilelp (Falllng In Love) — 
UB 40 : ...14. Gryn — Aerosmilh 
...16. Rain — Madonna. „Pop, 
Rock And Show (România, seo- 
țiunea disco-pop): 1. Mr. Vain — 
Gulture Beat; 2. What Is Love ? 
-— Haddaway; 3. What’s Up —• 4 
Non Blondes; 4. Gose della vita 
— Ei os K.imazzotti; 5. Almoste 
Unrcal — Roxette.

E VREMEA BOBOCILOR

MICHAEL JACIGSON
IN .JAPONIA

• Apartamentele ocupate

începând din acest număr, vom publica în fiecare ediție a 
rubricii „Pagina tinerilor" un talon de concurs, având ca subiect 
muziea pop-rock. Completați talonul, decupați-1 și trimileți-ni-1 
intr-ur, plia pe adresa redacției (str. Nicolae Baicescu nr. 2. cod 
2615, relrcșani).

Răspunsurile trebuie expediate până la apariția numărului 
următor (vinerea), deci să poarte pe plic, ca dată a poștei ziua 
respectivă (cel mult). Câștigătorul vu fi anunțat în numărul ur
mător. Vă aștrptăm. Pentru primul concurs, premierea constă în 
două casete audio imprimate, oferite de redacția ziarului „Zori noi".

TALON DE CONCURS NR 1 — „PUZZLE DISCO ROCK"

• Apartamentele ocupate de 
„King Michael" și sulta, în Japo
nia (în urmă cu câteva săptă
mâni) au costat 2900 dolari pe 
noapte. • El a stat foarte izolat, 
a făcut doar o singură vizită la 
o școală a copiilor soldaților a- 
mericani de lângă Nagasakl. • 
Vizita nu a durat decât două mi
nute I? • Concertul luj Michael 
Jackson a avut loc la Fukuoka. 
• In prezent, starul american se 
odihnește in Elveția.

Dc mult timp ne-iim obișnuit 
să spunem că toamna se numără 
bobocii. Ei bine toamna a sosit, 
indiciile sunt vizibile și 
Bobocii au început și ei . școala 
și fără îndoială au fost și recen
zați. Dar nu despre asta 
vorba. De obicei prin licee 
nu numai, exista cândva un 
bicel. Anume acela de a 
noii veniți printr-un bal al... bo
bocilor. Și cred că nu greșesc 
dacă voi spune că era un obicei 
bun și frumos. Dacă în anii de 
după 1989 asemenea manifestări 
au mal avut loo doar sporadic, 
anul acesta încă nici nu se zvo
nește despre așa ceva. Cam pe 
nicăieri. Sau poate n-am auzit 
noi. Oricum din acest colț de 
pagină, facem invitația tinerilor 
noștri cititori să ne informeze și 
pe noi dacă pe undeva, cineva 
are In vedere vreo astfel de ma
nifestare. Pentru că, nu trebuie 
să uitam această pagină este t 
tinerilor și deci vrea să ilustreze 
ceea ce fac tinerii. Chiar să dea 
și o mână de aiutor. Măcar atât;

sosit, 
sigure.

este

o-
primî

1. Carp este numele adexărtit al solistului Snuw, au
torul piesei „Informor" ?

2. Cine a lansat în urmă cu mai bine de 20 de ani 
melodia „Seasons In The Sun'1, d.insulă acum in discoteci, 
cu alți soliști ?

La „Test"
UN SINGUR RĂSPUNS CORECT

Am primit (până miercuri), două variante de rezolvare l > 
testul publicat săptămâna trecută. Din păcate, unul dintre micii 
noștri corespondenți nu respectă condiția impusă și anume folosi
rea, în rezolvare, numa] a cunoștințelor unui elev de clasa a treia, 
la început de an școlar. Soluția corectă aparține elevei Ivan Iulia- 
ria Magdaleno, din Petroșani, str. Aviatorilor, bl, 8, ap. 37. Felici
tări, atât ei cât și părinților și cadrelor didactice dc ia Școala ge
nei aiă nr 6 Petioșani, care au asemenea elevi de nota zece 1

3. Piesa „Wind f’f Cltange" a grupului Scorpions, de 
un larg c.au internațional, pe ce album LP y fost inclusă ?

€ U P 1

4- Cu cine sunt căsătorite Dana Barlzer, respectiv, 
Mădălina Manolc ?

CAD1LLAC 
asigură că 
gelos. Sau,

din 
nu 

mai 
o 

ani,
inima

Gi-5. Cine a câștigat Marele I’rcmiu la „Cerbul de aur" 
1993 ?

GERON1MO 
Petroșani, mă 
este un băiat 
precis, nu a fost până acum 
săptămână. Timp de 20 de 
el a reușit să-și mențină 
„neclintită precum stânca 
braltarului", până când, într-o zi 
cu soare, a cunoscut-o pe Ea.

Ea e, din câte-mi spune Gero-
V.V. . tr.r'.t.itiiiiillHllliitiliniiilllll/lillliillilIIIIitlilllilllllllulillinllWlniiiniii,. Iirin.inliiinji/lltnn,/,

care 
stea
ur
da t

fetei 
care

Night Live
Sâmbătă seara, discoteca .T.t> 

culus" va fj organizatoarea un»l 
seri care se vrea un inedit epeo- 
tacol-concurs integrat in seara 
de dans. Despre ce este vorba ta 
amănunt ? Așa cum reiese pocite, 
chiar din titlul acestei știri, ewo 
este de fapt și titlul show-silul, 
este vorba despre o seară de 
discotecă „live" în care vor fi 
prezenți mal mulțl invitați sur
priză. Tot sâmbătă șl tot aici in 
cadrul serii speciale vor avea loo 
și un concurs de miss, nn recital 
de muzică ușoară, o tombolă ți 
— așa cum ne asigură organiza
torii — multe alte surprize. Pro
gramul este realizat de Vasile 
Topală (DJ-ul discotecii), spoag 
sorizat de dl. Mihai Damiar, (pa
tronul restaurantului BLuculU»*Ji 
și prezentat de Tibcriu Vințan.

„Domnilor profesori, nu ne 
tundeți,

viriii .•
Un grup de elevi de la Liceul 

tcorelio din Vulcan presimt 
săptămâna viitoare, liceul 
drag și scump va sări In 
deoarece, deși profa de economii 
afirmă, în plenul clasei că „băț* 
bații flocoși sunt virili", condă- 
cerca liceului a hotărât să-i MO" 
sească de virilitate, atâta 
cât mai sunt încă In 
S.O.S.-U1 elevilor (sexul 
„Domnilor profesori, nu 
tundeți! Vrem să fim 
(M-4.)

•A 
iu»

llmp 
școala, 
tarojl 

no mal 
virili }*,

O vedeta pentru t oi

Freddie Mercury
La acca tă rubrică, ce va fi 

săptămânală, la „Pagina tineri
lor*, vom face portretul unei 
vedete muzicale sau cinemato
grafice, cu poziție euperioară în 
topurile noastre. Deci, pentru azi, 
lecui 1 In discotecile din Valea 
Jiului. Freddie Mercury.

Născut la 5 septembrie 1916, 
în insula Zanzibar, Freddie Mer
cury (pe numele său adevărat 
Frederick Bulsara), vine în An
glia (după ce a trăit o vreme In 
india) în 1959, unde a studiat la 
„Ealing College". Cânta la În
ceput cu trupe modeste, Wrecka- 
ge țl Larry Lurex. Gu vocea »a 
stridentă, dar plină de armonie. 
In 1971 este cooptat pentru alcă
tuirea formației Queen, primul 
LP apărând doi ani mai târziu, 
Intitulat simplu, „Qucon*.

Cu grupul Queen, Freddie Mer
cury va realiza adevărate biju
terii sonore, urcând treaptă cu 
treaptă în panthconul gloriei. 
Vocea sa suplâ. cu tun registru 
foarte larg, a făcut dln Freddie 
Mercury unui din cel mal corn- 
plețl cântăreți pop ai ultimilor 
50 de ani. Deși a decedat în no
iembrie 1991, cifra vânzărilor do 
albume cu Freddie Mercury, re
editate reactualizate, re mixa te, 
a atins cote astronomice. S-an 
rede-“operlt cântece neștiute 
de nimeni până acum, li s-a 
dat o nouă formă stilistică, prin 
computerizarea lor, unele îm
brăcând o formă „tcchno-pop*. 
Freddie Mercury eontraziefin- 
du-ae astfel on tltSul său acum 
foarte ia modă, „lăvkig On My 
Own". Freddse este singur |

TALON CHESTIONAR
pentru Horoscop personal

(se completează cu scrisul de mână obișnuit)
Numele ji prenumele ,.............................................

Anul .... luna .... ziua » - . ora . . . nașterii
Amil nașterii mamei......................

Fiați (suroii): mai mici .... mai m.iii .... 
Adresa ................................................. telelon ....
Culoarea ochilor ......................
Înălțimea . . . Greutatea ....
Urechile > mari, mici, ca lobul prins
Nasul: ratat-, mic, ruin, .'icvilin, borcan..t, în Șa
Sprintenele : scurte ți dese, lungi și fine, groase, stuloasc sau 

subțiri, apropiate de ocl.i sau înalte, dezordonate, suple, 
unite sau încnjcișatc.

Unghiile : scurte, turtite, pătrate, bombate, se mp ușor, 
lurgite, albăstrui, galbene, ru.ictice. o pată albă 
din ele, plumburii, înguste, late, rotunde, foarte 
căinate, livide.

Riduri (câte și unde) : « i , , .
Alunițe (câte ți undo)
Starea civilă
Ai u» idol 7 Care 7....................................
Crezi In ; Dumnezeu, vise, democrație, comunism, 

proprii, viața de npol, vrăji, farmece, profesori 
Pasiuni .........................................
Deviza sau maxima preferată : ...........................
Fiofesia visată . . . . ................................
Alege verbul care ți se potrivește : a munci, a avea, a ști, 

tută, a lovi, a ierta, a mânca, a Ik i, a vorbi, a tăcea, 
sta. a se descurca, a dormi, n conduce, a se supune, 
crede, a se Juca, a trage cJc timp

«••••••

a- 
pc una 
mici. în-

torțele

a 
r> 
a

Mâncarea preferată . .
U'e li agi din maimuța ? 
Când al fost un dobitoc ?

kml de : moarto, pat, proslic, necunoscut, întuneric, țoarr et. 
sărăcie, apă, foc, Dumnezeu, singurătate, oameni, morți, 
draci
este fericirea 7............................... .... ...............................
fort, la turci 1 ... . ’i'e ai (mai) duce 7 . . . ,

dragoste,

Te

e«
Al
Prost) tuli# este : necPMirâ, dăunat oare, o rușine, 

minciuni
(Unde sp cere ».# alegeți, tălațl ce nu corespunde).
Trimttețl. dacă k» poate, șl o fotografie, de <lr>ti*i recrută.

nimo, „dată naibii". 11 chinuie 
încontinuu și-l face să sufere „ca 
un cuine". Mă Întreabă cum poa
te să facă să-și învingă gelozia 
care-1 macină. „Tactica" pe 
a adoptat-o până acum, să 
tot timpul lângă Ea, de a-i 
mări toate mișcările, nu a 
rezultate.

încearcă altceva: lasâ-i 
libertatea de mișcare, de
se pare că are atâta nevoie. N-o 
sufoca cu pasiunea ta egoistă. In 
timpul cât vei fi singur gândc.ț- 
te-te cât de fericit crai înainte 
de a o cunoaște.

MIHAI, Vulcan. Faptul că 
le-ai hotărât să ceri mâna prie
tenei tale și să aflu eu întâi 
cest 
insă 
gulă 
a-mj 
ce iaci. C'rcJ cu vrei să tc 
vingi pe tine și nu pe mine.

Am o rugăminte la tine : mal 
scrie-mi vreo două-trel scrisori 
șl apoi, dacă lotul iese bine, 
spunem și fetei, ce zici 7

UN BAIAT din Vulcan 
spune Cică Petrcscu pentru 
sp consideră prea bătrân pentru 
dragoste. Nu. dragă Glcă, pentru 
așa ceva nu există vârstă. Do
vadă cșli dumneata.

a-
Am
re-

lucru, mă măgulește, 
impresia că nu este in 
ceva. Prea ești insistent In 
demonstra că e bine ceea

con-

ii

lșl 
câ

„THE REST" LA EFECTfl 
DE LUMINI J

Discoteca „Ci:ia“ aspiră la Un 
loc frunfaș în topul dtacotei dOf 
din Valea Jiului. Și e normal să 
lie așa. In acest scop, dL Teo 
Toi.m — patronul acesteia — 
este hotărât să facă orice sacri
ficiu financiar. Zilele trecute aiq 
intrat întâmplător la „Cina" ca.., 
simplu cetățean. Tocmai atunci 
o echipă de specialiști, venlțț 
tocmai dm Capitală, montau O 
serie de noj efecte de lumini 
pentru această discotecă. Efcotț 
despre care aveam sâ aflu M 
sunt foarte rar întâlnite ia ■ hr.o» 
tecile din țară, datorită prețului 
foarte ridicat de achiziție ■
acestora, lată însă că cel 
aici la Lupenl, dl. Tofan nu punM 
In balans costul unor Instalații 
atunci când este vorba de colb 
tale. Și pentru că tot a venff 
vorba de calitate, pernaHețbaiâ 
să apreciez că oel puțin la capi*, 
toiul efecte de lumini, diacotetxt 
„Cina" este „numbor one" Uf. 
Valea Jiului. Pc bune. Iar «înau 
nn crede se poate lesne oonvir»®Bv

I 
I

I
I 
I
I

ALB pe NEGRÎ
Făcând parte din cenaclul „Boema", Florentina Mu-.țOg scrie 

versuri „îndatorate" unei dimensiuni esențiale a boemei ; tristețea, 
l’ucmelc sale (deși nu sunt In întregime reușite stilistic) capacitca- 
ză .'tențis cititorului printr-un retorism (aparent) sentimental, 
lin rimogen (uneori). Cecj ce se uscunde in spatele cuvintelor este 
un voal negru, un filtru ncccsnr poemului, acrului său. mai ale»

suflet murdar albul tău
mă dome
cnvuntul vine dm mwute
tc păzește triunghiul de -ninge 

multe veacuri) 
multe \ tacuri)

v.le mai 
vreau să le Iubesc (de mai 
c. ie |K’ste tine ți parcă

-<i»n văzut Intr-un vechi 
intr-un veniri tablou te am văzut

tablou

I

I



VINERI. 8 Ocru,«BRIE 19#..PUBLICITATE

■MU' K'.lKi
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Tamași Iu -
25 de ani.

urări

„LA MlL ți ANI 1“ 
Băran -i-ei
(01260
I

SCUMPE1 noastre 
ka. la ’m '.inirea a
toată dra oștea noastră, 
de sănătate, fericire și un căldu
ros „La mulți ani I*. Mama, ’.nta 
și fratele. (0126014)

CU OCAZIA aniversării 
de naștere și ieșirii la 
dorim 
Ficior 
și un 
Soțul 
Gabi

i zile 
pensie,
Otilia 

fericire
scumpei noastre 
multă sănătate.
călduros ..La mulți ani!“. 
Sandu, fiicele Angelica, 

și Olguța. (0126071)

CU zilei 
pensie, 

doamnei

OCAZIA aniversării 
de naștere și ieșirii la 
familia Perța urează 
Otilia Ficior viață lungă, multă 
sănătate, precum și un călduros 
„La mulți ani !“. (0126071)

-( IlIMBURl —ÎNCHIRIERI

SCHIMB apartament proprie
tate 2 camere, Petroșani Nord 
(vizavi Bulevard) cu 3—4 ca
mere <plus diferența). aceeași 
zoră. Telefon 545568. (0126057)

PRIMESC în gazdă 2 ' fete 
studente. Relații : telefon 542769. 
(0126073)

DFERLE SERV leit

ANITA — Complex Pa
rângul Petroșani — angajează 
vânzătoare. Telefon 545321. 

(0126056)

SC DISCO-BAR SRL Petroșani 
angajează ospătare, femei servi
ciu și portar. Informații, la Bra
seria Minerul, zilnic. între orele 
10—14. (0126018)

SOCIETATEA Comercială „Lo
tus" Import-Export SRL (Disco

teca U1P). angajează barman- 
ospătar. Relații : dună ora 18. 
(0126034)

I’IEIG)....

PIERDUT carnet student 
numele Kovacs Csaba, eliberat 
de UI' Petroșani. îl declar nul. 
(0126063)

PIERDUT carnet student pe 
numele Fătul Ioan, eliberat dc 
UT Petroșani. îl declar nul. 
(0126080)

PIERDUT legitimații bibliote
că și periodice pe numele Donca 
Gelu, eliberate de UT Petroșani. 
Le declar nule. (0126067)

PIERDUT tichet butelie seria 
G, nr. 5691, eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan. 11 de
clar nul. (0126085)

I M I’ II H U NI I
IN ATENȚIA AGEN IILOR ECONOMICI, SOCIETĂȚI 

COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT SAU PARTICU

LAR

începând de luni, 11 octombrie, ziarul „Zori noi“ va 
publica anunțurile dc mare publicitate NUMAI după ce 

contravaloarea acestora va fi achitată cu CEC sau în 
numerai

VANZARl DECESE

VÂND 
sie Audi 
Telefon 
(0126084)

electromotor BMV, 
80 si căței 
565114. orele

pie- 
dalmațieni. 

18—22.

VÂND televizoare color și alb- 
negru. video recordere, 
240 litri, mobilă combinată, 
ton Pann, nr. 30.
(0125981)

frigider 
An- 

Petroșani.

VÂND urgent: Iveco 
Diesel, 3,2 tone, stare 
10 000 dolari; 2 microbuze mar
fă Fiat Ducato (unul supraînăl- 
țat), stare excepțională (benzină) 
— 5000 dolari; Citroen C25 Die
sel, 1987, 9 locuri — 6500 dolari, 
caroserie Dacia 1310. echipată 
uși. capotă — 1 000 000 lei. Tele
fon 545631 (9—17); 545672, după 
Ora 18. (0126058)

frigorific 
bună —

VÂND garsonieră mobilată, 
confort I. Petroșani, zonă centra
lă și teren construibil în Vul
can. Telefon 545205, după ora 
15 (0126060)

VÂND apartament 3
Petroșani. Aviatorilor, 56 
telefon 5 44833. (0126062)

camere,
A/47,

VECINII din blocul 1, sc. 2, Aviatorilor, sunt alături de fa
milia Stoica în marca durere pricinuită dc decesul celui ce a fost

STOICA LI VIU — 32 ani
Dumnezeu să-l odihnească!
Sincere condoleanțe. (012G083)

SUNTEM alături de finul nostru ing. lulea Emil, in greaua 
încercare pricinuită dc pierderea mamei sale dragi. Familia Da- 
vid Pușcaș. (0126061)

SINCERE condoleanțe domnului ing. Emil Fulea, la pierde
rea mamei sale dragi. Dumnezeu să o odihneseă. Familia Petre 
Pușcaș. (0126061)

COLECTIVUL Laboratorului tehnologic al UP Pctrila este 
alături dc doamna ing. Venera l ulea în durerea pricinuită <lc 
dispariția fulgerătoare a mamei soacre.

Sincere condoleanțe. (012G0G8)

COLEGII de la UP Pctrila sunt alături de doamna ing. Ve-' 
nera Fulea, in durerea suferită prin decesul mamci-soacrc. Con
doleanțe. (012GOG9)

COMEMORĂRI

S.C. Electro - Star
Zetroșani str. A. lancu nr 8, telefon 545632

VINDE DIN STOC

— TV color Goldstar
— TV color Megavision 0 37 cm, 51 cm, 54 cm
— Calculatoare HC 91
— Instalații satelit — antene 1,25 cm Al, 1,4 m offset 

Al — import, 1,85 m fibră sticlă, monturi polare, actua- 
toare. (0126055)

Abatorul Petroșan.
organizează bază de preluări animale după cum urmează: 
LUNI 11 10.1993 la Petroșani; MARȚI 12.10.1993 la Uri- 
cani; 18.10.1993 la Vulcan; și în 19.10.1993 la Petrila.

Sc preiau bovine adulte și tineret bovin numai de 
calitatea I și a Ii-a peste 350 kg, cu următoarele prețuri:

Bovine adulte cal. I — 520-lei/kg viu; bovine adulte 
cal. a II-a — 490 Ici/kg și tineret bovin — 650 lei^kg viu- 

(0126078)

VÂND Dacia 
telefon 55077). 
(0126066)

pick-up. 
intre orele 8—16.

Pctrila,

VÂND Dacia 
Proparației nr. 
in'rc orele 10—16. (0126074)

1300, Vulcan, str. 
10. bloc F 7/18,

VÂND 
piese și 
(0126072)

Renault 18. 
talon. Telefon

pentru 
541310.

VÂND
nouă, preț convenabil. 
Aviatorilor 54 A/58, 
(0126076)

niolocicletâ Voschod,
Relații • 

Petroșani.

READUCEM cu o adâncă durere în suflet, în memoria celor 
care l-au cunoscut, iubit și prețuit pc bunuj și dragul meu soț

FALUVEGf IOSIF

de la a cărui trecere in eternitate se împlinesc 6 Imn. 
Când credeai că vei trăi,
Moartea inima-ți opri.
Pe cea dragă ce-ai avut
Ai lasat-o-ntr-un minut
Nu voi uita niciodată
C-ai fost mâna mea dreapta
Domnul Dumnezeu cel sfânt
Sa-ți dea odihna-n pământ
Maica lui cea buna
Sa ți dea multă lumina!,. (0126061)

R AGCL 
Petroșani - Aninoasa

anunță consumatorii dc apă potabilă din Valea 
Jiului, atât Asociațiile de locatari cât și agenții economici, 

că se va trece la calcularea penalizărilor pentru facturile 
neachitate conform Legii 76/1992.

VÂND Dacia 1310 (Germania), 
•n fabricație 1985 (piese fran
țuzești, preț 2 000 000 negociabil).

ROI 26081)

Informații ;
40136077)

telefon 542961.

VÂND talon Trabant Combi
«1 și piese Trabant, la prețuri
mici Lupeni. str. Viloș Gavnlă,
«w. 2, bloc 105, sc. C, ap. 85.
(0126079)

VÂND Dacia 1310. Ri'lciții :
Ciinpa nr. 76 (Marioanc Cornel)

DIVERSB

FORUMUL german — filiala 
^Petroșani anunță deschiderea 
țrur.sulul do limba germană, În
cepând cu data de 9 octombrie 
ora 9, la sediu. (0126059)

SCUMPULUI meu tata
FALUVEGI ÎOSIF

la G luni de la deces:
Aș vrea să știi tata meu
Că cu mă rog să mergi spic Dumnezeu
Și să nu-ți fie fricii
Că cu mă rog pentru-aj tău mâine
Mă rog să-ți fie somnul dulce
Că toate florile din lume
I.a cap ți le-oi aduce. lasmina. (012G065)

AU TRECUT G luni de la dureroasa despărțire de scumpul 
nostru fiu, frate, cumnat și unchi, maistrul principal

SA VIN GHEORGIIE (GICA)

Va lamâne mereu viu în sufletele noastre. Familia. (0126013)

S-AU SCURS 6 luni de când nc-a părăsit pentru totdeauiM 
scumpul nostru soț, tată, socru și bunio

BOROSAN ALEXANDRU

Va rămâne mereu în sufletele noast.ro. Soția Aurica, famUia 
Mitrea șl familia Borosan. (0126070)

DUS I F
ANGAJEAZA

— tineri între 20—25 ani, calificați in electronică 
sau electricieni pentru lucrări de montare TV cablu.

— efectuează racordări în Pctroșani-Nord, în 4 rate
lunare-

Taxa de racordare 40 000 lei. Relații str. Nicolae 
Bălcescu, etaj I, camera 1, telefon 545044.

Cooperativa „Straja” Lupeni
ANUNȚA

intenția do majorare a tarifelor la prestarilo dc servicii 
către populație și agenți economici începând cu data de 
8 noiembrie 1993.

Cotidianul dc opinii ș| informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII tljMERClALE „ZORI NOI" S.A.

înregistrată fa Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/GZI/199L

Cont virament: 307060201 — BCR pe
troșani.

Director: M1RCEA HUJORESCU
Director executiv; ing. Alexandru 

BOGDAN

7
bl

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
1 clroșani, str. Nicolae Bălcescu nr 2. 
Telefoane: 511GG2 (dircctor-redaclor șef); 

515972 (dircelor execuți v-administrativ 
difuzare), 5121G1 (secții). Laxi 093/515072

TIPARUL: 'Tipografia Petroșani, str 
Nicolae Bălcncu nr. 2. Telefon 511365

Materialele Decomandate fi 
nepublicato nu sq restituie. Iles- 
pousabilitatca morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu- 
priuse In articole apurțin. In 
exclusivitate, autorilor.
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