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După ce au mers de patru ori la București

Minerii pot merge, acum,
■ Intr-o singură zi, se poate termina o mincriadă

la Tiamara
V

Domnul inginer Dumitru Mun- 
teanu, din cadrul RCM Petro
șani, ne-a Informat că la insis
tențele celor din Petroșani de 
a schimba orarul trenului direct 
spre Timișoara, pentru a veni în 
sprijinul real al locuitorilor Văii 
Jiului, conducerea Regionalei 
CFR Timișoara a venit cu o 
replică pe măsura timpurilor pe 
care le trăim : „Ce, vreți să vină 
minerii peste noi ?“. Până la ur
mă, s-au lăsat însă convinși și 
orarul a fost schimbat.

De luni de zile SC STAR TRANS SA

Se sufocă sub povara datoriilor
Pentru depășirea blocajului fi

nanciar, care afectează grav ac
tivitatea SC STAR TRANS SA, 
liderii sindicatului liber din a- 
ceastă unitate. împreună cu li
derul Ligii Sindicatelor Miniere 
din Valea Jiului, domnul Torsan 
Ilie, doresc urgent o întrevedere 
cu noul director general al Re- 
g,ei Autonome a Huilei, domnul 
Alexandru Blaj.

Ca urmare a nevirării la timp 
a contravalorii serviciilor pres
tate către terți, SC STAR TRANS 
SA se află in situația limită de 
a nu putea plăti nici măcar sa
lariile sau de a achita facturile 
emise de furnizori pentru mate
rialele livrate.

Serviciile prestate în cursul 
anului anterior, cât și cele din 
cursul acestui an, se ridică la 
109 527 440 de lei pentru RAH.

Dintre răii piat.nici se „evi
dențiază" EM Petrila Sud 
(17 392 182 de lei), EM Livezeni 
(10 146 275 lei), UACCVJ 
(13 291 986 lei). Până la achitarea 
acestor sume, în parcul SC STAR 
TRANS SA se află 220 de ma
șini. dintre care 108 disponibile.

Fiind rău platnică. Regia Au
tonomă a Huilej iobăgește So
ci ‘ățile Comerciale care o de
servesc. Gurile rele spun că a- 
cest lucru se datorează atât 
situației economice din țară, dar 
și politicii economice a mari

E toamnă iar... A câta toamnă 
care trece prin noi, răvăjind 
tristeți de vară neîmplinită sau 
vise de iarnă tăcută 7

Plouă cu frunze... Cine s-a 
gândit oare, vreodată, la triste
țea unei frunze care cade 7 A- 
colo sus, printre surorile ci do 
bucurii, a cunoscut Soarele, Ploa
ia, Păsările, Vântul, Luna... Aici 
Jos, tinde a ajuns, moartă, Omul 
nu mal are nevoie de grația el. 
Omul, preocupat, uneori înfrânt 
de natură, e așa de nepăsător la 
tristețea milioanelor de frunze 
galbene care cad din copacii lu
mii. Fiecare frunză are de spus 
povestea ei. Omule. Oprește-te 
și ascult-o.

„Când zâna Primăvară a zâm
bit întâia oară in lume, copacii 
nu știau ce îndeamnă o frunză,

Din Petroșani, pleacă trei 
vagoane, la ora 2,40, ajung în 
Simeria la ora 4,15. unde se cu
plează cu trenul accelerat 655, 
care vine de la Iași. Sosirea în 
Timișoara, la ora 8,16. Cei care 
pleacă dimineață se pot întoarce 
acasă în aceeași zi, seara. Tre
nul 656 (accelerat) pleacă din 
Timișoara la ora 14,30 și ajunge 
la Simeria la 17.40, unde vagoa
nele de Petroșani se despart de 
garnitura-mamă. Sosirea la Pe
troșani este la ora 19,55. Deci,

unități, care urmăresc menține- societăți comerciale desprinse din 
rea monopolului asupra micilor ca. (Vali LOCOTA)

Unde mergem ?
SÂMBĂTĂ, 9 octombrie, ora 10.

RUGBY. Cupa României. Minerul Lupeni — Știința Petro
șani. Din nou cele două protagoniste ale rugby-ului local, față în 
față. Disputa pentru puncte nu va mai fi atât de acerbă, pentru 
că jocurile cupei, întotdeauna au fost mai liniștite. Publicul va 
putea vedea din nou la lucru pe cei care, într-un viitor poate nu 
prea îndepărtat, vor putea juca într-o posibilă selecționată a Văii 
Jiului

FOTBAL. Jiul Petroșani — CFR Cluj. Cine nu-.și mai amin
tește de meciul precedent, în. care oaspeții au început cu un 2—0, 
fund apoi învinși greu, cu 3—2. Să dăm totuși șansa gazdelor de 
a lupta pentru victorie, in numele acelei tradiții care nu se poate 
uita

POPICE. Campioana țării, medaliata cu bronz în Cupa Mon
dială, iși face din nou apariția în fața fidelilor săi suporteri. Bine 
ai senit, victorioasă, Minerul I

DUMINICA. Fotbal, divizia B.
Liderul întâlnește un adversar incomod in formația Petrolul 

Videle. Dar scorul va fi în favoarea gazdelor.
• Minerul Lupeni — Dacia Pitești. Derby-ul seriei se vrea 

tranșat în favoarea Minerului. Este etapa în care gazdele pot 
înlătuia... rcajunsurile.

• AS Paroșeni — Electrica Curtea de Argeș. După eșecul de 
lă Tâigoviște, invariabil, urmează victoria ca un balon de oxigen.

Fotbal, divizia G.
Minerul BărLăteni — Habcr Hațeg; Minerul Aninoasa — Me

talul Criscior.
Urăm tuturor reprezentantelor noastre succes I

Toamnă i!e plumb
spune Frunza. Dar Primăvara, 
Soarele și Ploaia au fost, atât de 
bune I Lor li s-a făcut milă do 
copacii goi, triști, care nici mă
car nu aveau cu ce-și acoperi go
liciunea brațelor șl atunci, zâna' 
Primăvară a luat o lacrimă din 
Pomul Vieții șl a modelat pri
ma Frunză. Soarele a încălzit-o, 
Ploaia l-a dat picăturile de rouă 
șl, curând. Frunza cea mare a 
născut o Frunză mal mică, șl 
tot așa... și tot așa... până când 
toți copacii lumii și-au creat 
veșminte verzi. După Ploaie, 
scăldate de lumina Soarelui, noii 
Frunzele, strălucim ca nestema
tele, mai spune Frunza. Vara, 
toți copacii ar muri în arșiță, 
dacă veșmântul nostru nu ar fi 

răcoros. Nouă no spun povești 
rândunelcle. nouă ne cântă pri

dacă mai apar probleme la Ti
mișoara, se poate pune de-o mi- 
neriadă spontan, fără să fie 
nevoie de trenuri speciale. Nou! 
mers intră în vigoare de la 11 
octombrie.

O altă schimbare a intervenit 
la trenul cursă de persoane 2731. 
care va pleca din Lupeni la 
ora 6,15 și va sosi la Petroșani 
la ora 7. Schimbarea s-a produs 
la cererea si în sprijinul nave
tiștilor, majoritatea elevi sau 
studenți. (Șt. C.)

vighetorile, noi le ajutăm să-și 
facă locuințe pentru ele și puii 
lor. Toamna, însă, nu are ne
voie de noi. Vântul ne smulge 
și ne aruncă în colbul străzii.

Biata Frunză... Câți oameni o 
vor călca în picioare până când 
va sărși arsă 7 Sărmana Jertfă 
a Toamnei, câți dintre oameni 
îți ascultă povestea 7

Orașul e trist. Plouă... Plouă... 
Vântul suflă prin ferestre, prin 
veșminte, prin noi, Oamenii, 
prin tristețile șl gândurile noas
tre. In aer plutește mirosul Frun

zelor jertfite, miresmele Ploii. 
Cu toții, nc-am cufundat într-o 
mare cenușie, liniștită, care nici 
valuri nu are.

INe-am pus paltoanele șl ciz
mele și, cu mâinile în buzunare.

Listele pentru plăți la 
Sistemul Vitoiis, 
punctui Hațeg

Luni, 11 octombrie 1993, orele 10, camera 23, Hanul 
Bucura, Hațeg, se vor plăti depunătorii ce posedă chitan
țele cu numerele; 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566. 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 532.
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 599, 60r

Marți, 12 octombrie 1993, orele 10, camera 23, Hanul 
Bucura, Hațeg, se vor plăti depunătorii ce posedă chitan
țele cu numerele: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632,
633. 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644,
645, 646, 647, 648, 649, 650.

Sucieiatea Comercială „Magika Impex”' 
S R L

Brașov România
i

(SISTEMUL V1TALIS) 
ANUNȚA

Plățile ce se efectuează la punctul de lucru Hațeg, 
Hanul Bucura, nu vor depăși un decalog de 7—10 zile, 
față de trei luni.

Pentru punctul de lucru Petroșani, plățile se vor 
efectua conform Regulamentului și vor fi anunțate în zia
rul „Zori noi“.

Vă informăm că punctul de lucru Hațeg va funcționa 
în mod normal in continuare.

La Discoteca Montana din Lupeni

Ținuta obligatorie
Începând din data de 8 octom

brie 1993, în Discoteca Montana 
din Lupeni au acces numai per
soanele în ținută corespunzătoare.

colindăm străzile umede, uneori 
aproape pustii, nepăsători la
Vântul care ne biciuiește, la
Frunzele încă ncarsc, la Ploaia 
care, aici, nu-i de nici un folos.

Suntem prea obișnuiți cu Na
tura... Așa de obișnuiți și atât 
de ocupați, încât nu ne mai miș
că nimic. Am inventat leacuri 
tuturor bolilor lumii, dar nu 
știm nimic despre Nepăsarea ca
re ucide umanitatea din noi. 
Suntem niște biete epave. Cu
rând, marea cenușii, o să ne în
ghită cu totul..

Opreștc-tc, Omule și alungâ-ți 
nepăsarea

E toamnă iar... O Toamnă ce
nușie, dc Plumb...

Diana LAZ AR, 
tudeiUă, U.T.P.

Aceasta presupune o atitudine 
civilizată în cadrul discotecii și 
mai puțin vestimentația, care 
nu trebuie să fie neapărat cos
tum. Decizia a fost luată ca 
urmare a unor mici incidente din 
ultima perioadă. In scurt timp, 
discoteca se va moderniza și, ou 
siguranță, vom mai auzi lucruri 
frumoase despre ea. (M.I.)

IN ZIARUL DE ASTAZI:

B Tainele ortodoxiei
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■ Cupluri celebre

H Noi forme ale luptei 
sindicale
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B Dc la literatură Ja 

băutură..

B Programul TV săptămâ
nal
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TAINELE ORTODOXIEI VIDEO I ILM

O altă ii.fluența asupra întregii lumi pentru a-și împlini scopul 
anliliri'.tic îl au prin muzica rock și alte muzici ce nu-ți dau
prilejul la mcditarea divină, ci te atrage duhul acela malefic al 
autorului și intri de bună voie in gândirea, simiualitatca, starea 
și scopul cântărețului, pierzându-ți la un moment dat controlul 
și echilibrul gândirii curate.

New z'.ge-u! tinde către o „modificare de paradigmă". o schim
bare in modul convențional de gândire, știința și ocultismul sunt 
considerate de ei egale. Toate valorile etice se naruiesc: binele și 
râul nu m.u există. Totul este una. Iată câtă lucrare diavolească 
incre libdă poate să existe in această mișcare.

O’dlisCTIVUL apocaliptic al mișcării New Age este dizolvarea 
și disti agerea statelor naționale in interesul păcii și conservării 
pentru ordine mondială. Deși, scopul final este dominația
asupra lumii sunt totuși numeroase scopuri Intermediare de na
tură politică, socială și economică, incluzând:

— un sistem de credit cârd universal;
— o amoritatv mondială care să controleze proviziile de hrană 

ale lumii;
— stabilirea unui sistem economic mondial;
— in ■. mrea proprietății private de credit, transport și pro- 

du. ție in ■ rje Cu proprietatea unui dictat mondial;
— recunoașterea controalelor biologice pe scara populației și 

a lolilor pe scaiă mondială ;
— un standard uimim de libertate și bunăstare în întreaga 

lame;
— schin tarea cursului istoriei ;
— inițiere în masa numită și „inițiere luciferică", adică un 

act le consacrare lui Lucifer. venerarea diavolului dc bună voie;
— o acțiune de purificare, adică de exterminare a celor ce 

nii : de acord < u obiectivele ei, îndeplinind întocmai profeția 
din Apocalipsă;

— avortul și însămânțarca artificială ;
— limitarea numărului copiilor intr-o familie.
Iată, întocmai ca o stăpânire reală a diavolului pe pământ 

ți u .< rdșnarea benevolă a oamenilor.
Cât de cutremurător va fi, fraților, lucrul acesta și aproape 

că 1 sie foarte vizibil și astăzi.
Să ne ferească bunul Dumnezeu de o așa întunecare și lepă- 

d i-e c'e lumina divină.
In Germania, numărul membrilor mișcării New Ago. este 

deja de "30 000, iar in SUA și Canada, depășește 10 000 organizații.
I>i baza sistemului New Age este credința într-o „guvernare 

internă" a planetei noastre de către o ierarhie de spirite „stăpâni 
ai înțp.cpcitinii", care în lealitate sunt niște ființe demonice, din 
lumea întunericului, adica diavolii.

M carea New Age este o sinteză a religiilor orientale șl a 
ve i I i „învățături ale misterelor". o combinație de gnosticism 
Ș’ spiriti .ni bazată pe tehnici esoterice transmise prin entități 
demonice Astfel, se explică varietate 1 formelor de ocultism cum 
sunt:

— ghicii'-a. i trologia, hipnoza, fenomenul OZN, practicile 
} ■ î. nmoh ia. panii omul, credința in n incarnare, vrăjitoria ctc.

Urmare acestui fapt este că mult dorita „Nonă Ordine Men
ții nu arc loc pentru Dumnezeul creștinilor ci in locul f.ui este 
In’anat Lucifer, căpetenia demonilor.

In realitate, forța conducătoare din spatele acestei mișcări 
* w Age. np este altceva decât dorini.i lui I.ticifer. a diavolului 
de a lua slava lui tmmnczcu

l’rolo-,iii!;l>cL loachim l’jRV I I.ESCU, 
Sfânta Mănăstire Lainici

Sylvester 
Stallone spre 

vârf !
Ultima producție cinematogra

fică a lui Sylvester Stallone (dis
tribuită în România de Gllild 
Film), realizată în 1993 este 
„Cliffhanger" („Cățărătorul" sau 
„Alpinistul"), în regia Iu; Renny 
Ilarlin. Este un film care, pa 
durata a 112 minute, ne ține cu 
sufletul la gură, un film cu e- 
fecte vizuale deosebite șl ale 
cărui imagine (Alex Thompson) 
șl muzică (Trevor Jones) se com
pletează excelent cu mirificul 
peisaj al Alpilor (filmări în Ita
lia. la Cortina D’Ampezzo). Fil
mul începe pe fondul unei tra
gedii, „cățărătorul" Gabe Walker 
(Sylvester Stallone) își pierde o 
colegă sub privirile iubitului ei, 
într-o prăpastie a morții, fapt 
ce îl va marca profund. Dar viața 
îl va pune din nou îp situația 
de a reveni la meseria de „clif- 
fhanger". El este pus față în 
față cu un grup de teroriști, ple
cați în munți, pentru recuperarea 
unei imense sume <le bani, din- 
tr-un avion prăbușit. Situații 
de suspans, încleștare. spaimă, 
Este un film care merită văzut.

De săptămâna viitoare vom face 
un top al cererilor pe piați de 
închirieri a casetelor video, din 
cele trei studiouri autorizate de 
CNG, care există în Petroșani. 
Până atunci, câteva recomandări 
din partea autorului acestor rân
duri: „Bodv Of Evidence", „Pre
țul trupului" sau „Corp delict"), 
cu Madonna. Anno Archer și 
JurgCn Prochnow, „Țintă difici
lă" (un full aefion tbrillor cu 
Tean Claude Van Dainme), „Un- 
forgiven" cu Clini Eastwood.

DAGS TV

PREZINTĂ
SÂMBĂTĂ, 9 OCTOMBRIE

— ora 18,30 — Imperturbabilul 
Stone — acțiune polițist

— ora 20,00 — Telccincmateca 
DAGS TV „Nu vă iuccți cu dra
gostea" — producție I’RSS — co
medie socială

— or;1 21,30 — „Cântărețul" — 
film indian.

PUBUCITA TE
IM I1 0 II [ A II I

IN ATENȚIA AGENȚII OR ECONOMICI, SOCIETĂȚI 
COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT SAU PARTICU 
LAR

începând de luni, 11 octombrie, ziarul „Zori noi“ va 
publica anunțurile de mare publicitate NUMAI după ce 
contravaloarea acestora va fi achitată cu CEC sau în 
numerar.

S.C. „ALIMPROD 
CONFEL” SRL Petrila

cartier 8 Martie magazinul 12, în vederea deschiderii u- 
nui modern restaurant

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer tincr»(e) calificați în meseriile de 

bucătar, barman, ospătar.
Condiții: seriozitate și ținută agreabilă.
De asemenea, angajează in vederea calificării prin 

cursuri de 2—3 luni Ia Brașov sau București tincri(e) cu 
aptitudini în domeniu. Se asigură plata școlarizării și 
bursă.

Condiții ; absolvenți de liceu sau școală profesională, 
vârsta max’ină 22 ani, seriozitate și ținută agreabilă-

Societatea Comercială 
PECO DEVA 

Depozitul Vulcan
ANGA IEAZA

— un șofer categoria B și C

— un vânzător stație PECO (temporar).

Relații, Ia telefon 570874 sau la sediul Depozitului 
PECO Vulcan.

LUNI, 11 OCTOMBRIE
13,00 Calendar.
• 3,30 1001 dc audiții.
• 4,00 Actualități.
14,10 TVR Iași.
• 5.00 TVR Cluf-Napu. i.
IC,00 Avanpremiera săptămânii.
16.15 Magazin agricol.
• 6,45 Actualități.
• 7.00 Emisiune In limba maghia

ră.
• 8,30 Portativul preferințelor mu

zicale.
•0,00 CLIO.
'10,30 Desene animate
20,00 Actuali tați.
20.40 Publicitate.
20.45 De luni până luni.
21.15 Teatru TV.
22.35 Oameni si religii.
23.15 Actual ițiși.
23.35 Repriza a treia.

MARȚI, 12 OCTOMBRIE
7.00 TVM.

10.00 Actualități.
•0.05 Calendar.
10.30 Desene animale
• 1,00 Limbi străine.
11.30 Videolcxicon
12,00 Lumină din lumină.
13,00 1001 audiții.
• 4.00 Actualități.
14.10 TVR Iași.
• 5,00 TVR Cluj-Napoca.
•6,00 Arte vizuale.
16.20 Povestea vorbei.
16.45 Actualități.
17,00 Conviețuiri-magazln.
18 00 Părinți pe campion !
• 8,30 Privind spre Spania I
10.00 Curat-murdar I
•9,30 Desene Animate

20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20,45 Ce-i de făcut ?
21.15 Tclecineniateca. Sabotai.
22,50 Documentar TV.
23.15 Actualități.
23,35 A venit toamna...
21,00 Insomniile românului.

MIERCURI, 13 OCTOMBRIE 
7,00 TVM.

10,00 Actualități.

Programul TV. săptămânal
10,05 Calendar.
10.30 IX'sene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Bariera numerelor.
12,00 .Splendoarea niogulilor
13,00 1001 audiții.
• 1,00 Actualități.
14,10 TVR lași.
• 5,00 TVR Cluj-Napoca.
16,00 Magazinul pasiunilor.
16.45 Actualități.
16,55 lhmdbal masculin. Româ

nia — Danemarca în preli
minariile Campionatului eu
ropean.

18,15 Teraur.
1«,50 FOTBAL: România — Bel

gia în preliminariile Cam
pionatului mondial.

20.45 Actualității.
21.25 Film serial, Soțul ambnsa- 

doarcl.
32.25 Publicitate.
22.30 N<4 frontiere.

23,15 Studioul cccaoniic.
23,45 Actualități.
21.00 Confluențe.
0,50 l’ocsis.

JOI, 14 OCT( ’IBHIE
7,00 TVM.

10,00 Actualități.
J0.05 Calendar.
10,30 Sfânta Cuvioas., P.iraschi- 

va.
12,00 Film serial.
13,00 1001 audiții.

14,00 Actualități.
14.10 TVR Iași.
15,00 TVR Cluj-Napoca.
16,00 Legea ne dă dreptate! ' Șl 

ce dacă ?l
16,20 Cronograf:i.
16.45 Actualități.
17,00 Repere transilvane
17.30 Repere moldave.
18,00 Față-n față.
19,00 Cultura în lume
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20.45 Studioul economic.
21.15 Film serial. Dai las.
22.10 Publicitate.
22.15 Alfa ți Omega.
23.15 Actualități.
23,35 Meridianele dansului.
0,30 lrwhldere-i programului. 

VINERI, 16 OCTOMBRIE 
7,00 TVM.

10,00 Actualil&țL

10,05 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Curcubeu.
12,00 Nu trebuie doar să visam!
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități
14,10 TVR Iași.
15,00 TVR Cluj-Napoca.
16,00 Dublează și... câștiga 1
16.30 Tradiții.
16,45 Actualități.

17,00 Emisiune în limba germană.
1K.OO Pro patria.
19,00 Film serial. Pasărea Spin.
20.00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20,45 Viața pai lamentară.
21 15 Fii in artistic. Vulcanul.
23,10 Reflecții rutiere.
23,25 Actualități.
23,4.5 Simpozion.

0,30 Întâlnirea de la miezul 
nopții.

1,20 Jazz.

SÂMBĂTĂ, 1G OCTOMBRIE
8,00 Bună dimineața... de la 

Iași.
9,00 Calendar. >
9,10 Șapte note fermecate.

10,00 Film serial pentru cop>>
10,30 Gimnastica minții.
• 1,00 Documentar științific.
• 1,30 Ecran»!

12,15 1001 audiții.
13,00 FOTBAL: Univ. Craiova

— Steaua Bucuroșii.
14.45 Ora 25. Tranzit TV.
•9,15 Telecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20.45 Editorialul săptămânii de 

Paul Everac.
20.55 Film serial. Dallas.
21,50 Săptămâna sportivă.
22,10 De la egal la egal... amical.
23,00 Film serial. Midnight Caller.
23.55 Actualități.

0,05 Nopți la malul mării.

DUMINICA, 17 OCTOMBRIE 
8,00 Bună dimineața ! 
9,00 Calendar.
9,10 Ping-pong.

10,00 Film serial pentru copii.
10.30 Lumină din lumină.
• 1.30 Viața satului.
13,00 Din album"! celor mai 

frumoase melodii populare,
13.20 Reflecții rutiere.
13.30 Atlas.
• 4,00 Actualități.
14,10 Poșta TV.
11.20 Video-magazln
18,00 Gong I
18.25 ROBINGO.
19,00 Film serial SF Slar Trek.
20,00 Actualități.
20,40 Ihiblicitate.
20.45 Film artistic. Dezaproba» 

în cor.
22.25 Duminica sportivi
22.45 Maeștri ni cântului.
23.45 Actualități.
53,55 Pe ultima nuia de meML 1 
0,30 InchtAeraa (MtgVMn>4nl. f
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Sula-n coastaDe la trecutul roșu, la prezentul albastru

0e-a fost, a fost, vin vremi și mor, 
Pe unii j-a furat curentul.
Ne tot gândim la viitor
Dar ce ne facem cu prezentul?

Nostalgicii și lătrătorii
Vor iar trecut. N-au prins momentul 
.Sunt în amurg, nu mai prind zorii. 
Iar noi vă oferim „Prez/entul".

Știrea „la zi", evenimentul
Cum mai stă Cozma cu „talentul"? 
Ce face nenea Parlamentul?
Ce face elevul, studentul?

Chiar de veți zice „Bine dar. . 
Ruginile trei, patru, cinci, șase 
Sunt un ziar înlr-un ziar. 
Cu titlu deocamduta-n... fu-ă.

Poliția a prins dementul?
Cum s-a-ntâmplat cu occidentul ? 
L., iarna cât plătim curentul?

Orice se mișcă, in orice moment 
„Prezentul" răspunde „prezent"I

C© culoare va avea viitorul ?
O maximă latină zice ințelept „Cârpe diein" 

— „Mulge clipa" va să zică, adică să trăiești 
momentul, clipa, sa te bucuri, acum și aici, de 
ee-ți oferă vk,ța. Acum și aici, fără gândul la 
trecut, fără speranțe deșarte pentru viitor. Este 
o viziune pragmatică asupra vieții, un fel de „ce 
a fost, a fost, ce va fi, va fi, să fie bine acum". 
Trecutul ne-a scăpat printre degete, viitorul e 
incert.

Prezentul este — temporar, cel puțin — pal
pabil.

La „merea ridicare din decembrie" (așa-i zice, 
mai nou, președintele reales — mare pișicher) am 
crezut că ne-a pus Dumnezeu mâna-n cap și-am 
ajuns direct în rai. Din păcate, structura, noas
tră balcanică ne-a juce,t festa după festă. O 
ceată de politicieni falși s-a aruncat, lacomă, la 
borcanul cu dulceață. Vidul de putere. apoi 
setea de putere, mai târziu lupta pentru putere, 
amc.torismul, uneori voit, al celor puși să diri- 
guiască au făcut să trecem de la un trecut roșu, 
la un prezent... albastru. Pentru că, șl de vrem, 
și de nu vrem, situația e albastră. Când ajun
gem să mergem cu o plasă de bani ca să luăm 
o Jumătate de plasă de carne, situația prezintă 
umflături, deci e destul de albastră. De turnesol, 
chiar. Când dolarul a ajuns, de la ÎS lei. la 1000 
lei, e bai. Gând numărul șomerilor din țară se 
apropie de cel al ungurilor din țară, iară e bai. 
Așr, e prezentul nostru: albastru!

BUBA

Ne-a spus-o președintele 
in funcțiune 
că nii-i pe lume 
mai m ire năpastă 
decât atunci
când cineva iți spune
„Măi, dragă, nu-rrtj mai pune 
sula-n coastă!"

O știm de veci, 
expresia se poartă. 
Când forțezi nota, 
cel mai bun cedează 
Insă câștigă 
cel al^s de soartă 
El stă pe Ioc.
Insă „evoluează"...

Ne-am tot mințit 
cu puști și teroriști. 
Ne-am amăgit

cu zâmbete prelungi, 
cu trandafiri, săgeți, 
sau cu ochi triști, 
cu cai verzi pe pereți 
și pline pungi.

Dar când durerea 
sare calul, 
Iar sărăcia

Gi'ez dintr-o poezie veche, de 
piin anii optzeci „Sa devenim 
tr miori, se gândea cineva / Și 
din vorbă în vorbă a început re
voluția". Ce vreau să spun prin 
â.U.i ’ Vreau să spun ca buba na
țiunii noastre, după 4 ani de la 
a i-zisa revoluție încoace, e NE- 
ftiUNGA. Dacă înainte de de
cembrie 1989, de bi.ie, de rău 
noi ne făceam că muncim, ei se 
f.'i--‘.-.«u că ne plătesc, de când cu 
democrația ne-am puturoțit de 

tot.
Un vechi amic in; incr minier 

îmi povestea programul „de lu
cru" al unora dintre „oamenii a- 
<l i ilu “. Deci, la ■ litnbul I. 
ora 7, când alung la gura aba
tajului își desfac „suplimentul", 
p ipă timp de vreo oră (unii mes
teci mai greu, siesta e obliga
tori?) i.a a șe apucă „voinicește" 
d? treabă I,a ora 11 se oprește 
Iu rul și, Ctj gândul la cârciuma 
p irticulară din di-umul fiecăruia 
spre casă, se îndreaptă încreză
tori în viitor spre puț. Avans — 
80 000 lei. Plată — de la 200 000 
în sus. Din când în când. î ' mai 
iau un relnche, când umblă cio
por pe străzile Petroșaniului. în 
naloprO? Să nu uităm că mine- 
ri’ui es’e activitate subvenționa
tă Do la buget. Adică, de la no), 
res’til, care nu luăm cil totul cât 
iau dân-il la avans

Aita-| buba! O spunem direct, 
pro.iim tipul carc-i propune li
nei femei să se calce cu el. iar 
ei ii răspunde „Am înțeles alu
zia". Buba națiunii •• ncmuncn. 
Ați înțeles aluzii?

devine nefastă, 
când răul nesimțirii 
depășește malul 
Măi dragă, te rog, 
Pune-mi sula-n coastă!

TEM PUS
IRREPARABILE
FUGIT !

------------ Șut dublu-------------

Mir ou Cozma
se dă în bărci cu Mioara și lzabela

Dintr-o sursă bine informată, aflam alte minuni despre 
contiladinu1 nostru — Miron Cozma — care ne-a făcut numai 
„bucur.i . Noua ce noua, dar sa păgubești cu o grevă inutilă sta
tul român cu 4 000 000 000 lei (asia înseamnă 4 miliarde), fără a 
ma: socoti ^1 mineriadele, așa ceva numai in România președin
telui liiesca rămâne nepedepsit. Cu ce credeți că se ocupă nebu
naticul leader! Pur și simplu, se da in bărci. La Snagov, în cele- 
l.'ieie s’le ale fostei nomenclaturi Cozma are și el o oază de.., 
răcoare — Vila nr. 6. La week-enduri, pentru refacerea glasului 
după aiata behăit la cate-un miting, domnia Sa se plimbă cu ber
ea pe lacul Snagov, însoțit (nu va speriați, nu de vreun miner 
piica.iiț) cie doua june brunete — Mioara și lzabela. Deci, face 
șut dub u. Și c plătit cu „căciula"?

I’e lunga celebrul câine Corbu, care era supus fostului preșe- 
dinte Ceaușescu care bântuie prin zona, aici mai pot fi văzuțl. 
in afiit’a de Cozma șl alți supuși ai actualului președinte — Văcă- 
rol, I an Iosit și alții. Dar și Nicu Ceaușescu. Pai, ce dracu, ne 
rup. m c'e tel de trecut?

Și, încă ceva. Se spune (și se scrie) că, intre vilele 56 și 57 se 
afla un ica viran, pe care Cozinz, vrea să-și facă o „căsuță". Bra
vo, Mișule. mă trântișiI Ce părere aveți, dragi ortaci?

Trecutul îl șlifi. 
Viitorul este greu 

de presupus .

NOI VĂ OFERIM
PREZENTUL

UN ZIAR 
INTR-UN ZIAR =

O NOI A ARATA ItE

Huitul justițiar
Bântuie o nouă arătare prin 

prezentul nostru necăjit: IIc)I 
1UL ,l( S’l IȚIAR. Deșj nnio.ise 
de la distanța a mort, deși e cău
tat la domiciliu (nu I., bloc, ci 
la vilu) de coun 1 mare cu coa
sa, el se zbate ca puiul după 
taiere. Anchetează, „rcelain'-aza", 
arestează, face spume la gură, 
compune memorii, doai doar l-o 
băga cineva în scamă. Definiția 
I111 e scurtă, asa cum îi e și min
tea: HOITUL JUSTIȚIAR Adică, 
el hoțul strigă „Prindeți hoțulI"?

Pentru prezentul nostru liniș 
tif, recunoașteți personajul?

Apropos de jxivestea de la Sna
gov (care nu e deloo poveste), u- 
na dintre brunetele focoase ce 
se dau in bărci cu dl. Cozma, 
lzabela. zice c-ir fi zis că mine
rul de onoare e un familist per
fect. O fi, mai știi, poate Ie și 
gătește fetelor acolo, la vilă, șter
ge praful, dă cu aspiratorul, la 
spală vasele și desuurile...

Păi, atunci, duduie lzabela, 
cum devine d ,ravela? Dacă e fa
milist. de ce nu șl petrece week- 
endnrile acasă, mai ales că are 
'I ne istă frumos ’ î Ic • ■ ’ ă.
și copil mic'*
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PREZENTUl Ca trestie gânditoare

MESERIAȘII LUI 
PEȘTE PRAjIT 

(sau, sâ vedem ce zice 
„Ș e t u’>

Nu există nici o îndoiala, pană și mirarea României în CE 
a avu: un urne puternic in concluzia tuturor ooservatorilor prin 
®are (ce să-ți spun, soi 01) „europenii" lămureau comunitatea cu 
presa e liberă lunga munții Carpați. Nimic mai ials. uegeaoa ne 
Oam noi aupa colț, degeaDa ne ascundem in cireș, crezând ca 
avem ochii rcsii. Presa nu e liberă. E liberă să scrie orice. Dar 
degeaba. Categorisirea ei ca „a patra puiere" este un slogan co
munist Presa nu e o putere. Presa este o putere doar in Constitu
ția ți în ordonanțele Vacaroiului Ne dăm toți meseriași. Ne dăm 
toți mari. Nu sunicml Nu suntem, pentru ca avem o acută lipsa 
de „mijloace". Ia să-mi dea cineva măcar un exemplu in care presa 
a sesizat „ceva" (MAJOR) și a căzut vreun „cap" (mare). „Capete" 
mari n-au căzut decât când au vrut mușchii d-lui lliescu, sau ai 
acoliților săi. Nici nu știu dacă le mai zice „capete" sau nu le-o 
zice „»1 capo di famiglia". Dar asta se poartă la alții, la noi încă 

* nu s-a... reglementat. Tot aia este...
...Să revenim. Se împușcă rușii între ei, se trag obuze în 

clădirea parlamentului de la Moscova, se înjură mari conducători 
aj lumii, cad guverne și se rup galoane de generali, se bagă după 
gratii oameni altădată gratulați sau care... băgau pe alții în spe- 
riețt. Asta, la alții. La noi nu, fiindcă ni s-a promis liniște. Dar 
asta n-o fac presării lui pește prăjit. Ei consemnează. După... 
Asta le e. de fapt menirea. Și atunci?

Iată, acum Credeam că am reu.șit să avem în România o 
presă cât de câi „sănătoasă", câ putem, la orice oră, să informăm 
oamenii cu c» se mai întâmplă pe amărâta asta de planetă. Dar, 
de unde ? Aia, se împușcă la Moscova și noi vedem la televizor 
cum stă dl. lliescu „țapăn" lângă Mircea Coșa. pe primul rând 
din fața primului rând de scaune. La o conferință.

Cât despre presa scrisă, ce să mai vorbim. Deși se spune că 
suntem protejați, prețul hârtiei s-a dublat (și mai urmează scum
piri), manopera stă sub semnul îndoielii, difuzarea se face după 
preferințe. Să fie a dracului (acum și pururea I) libertatea asta a 
preseil O blestem fiindcă nu există. Dincolo de toate aceste vicisi
tudini, mai apar și meseriașii lui pește prăjit, care mai de care 
mai zmei, care mai de care mai firoscoși. De fapt, niște unii care 
confundă șaiba cu reportajul, filetul cu ancheta și șurubul cu 
acțiunea de presă.

O singură scuză pot să aibă acești trcpădiwi (care-.și oferă și 
serviciile de a deveni șefi). Una singură. Câ, odată, un titan ai 
literaturii nerstre a scris „să schimbăm acum, întâia oară/Sapa-n 
eondci șl biazda-n călimară". Restul va fi rezolvat de timp. Și 
mai ales de oameni. Cei care mai țin la demnitatea lor. rână 
una-alta. meseriașii lui pește prăjit, cum sc-ntâmplă ceva mai 
grav, tac, precum „Mutu" de la Manutanță' și așteaptă sa vadă 
ce zice „s-^lu’". Dcșteptarccaaal

I 
I 
I 
I 
I
I 
I

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I

SI P-A

CU

O VĂZURĂM
STA!

Toate ca toate, dar, când e vorba de mâncare, pre
zentul ni se pare și mai sumbru. Trecem peste socotelile 
făcute de primul ministru, cu 2,3 cetățeni la care le-ar 
reveni 3,4 kg de carne și făcând împărțirea aflăm cât ar 
fi pe cap de român. Trecem și peste prețuri, să nu cumva 
sâ ni se aplece.

Culmea nesimțirii este că, sub privirile a zeci de mi
lioana de români, așezați lihniți de foame și cu grija coșniței 
în fața televizoarelor, ni se oferă o reclamă de-a dreptul 
stupefiantă- Vezi, Doamne, o pisică sănătoasă și voioasă 
trebuie să mănânce neapărat din conserva Kitekat. Auzi
sem noi că in mullvisatul Occident sunt de-astea pentru 
câini și pisici, am mai auzit că mulți românași de ai noștri 
plecați pe „afară" ingurgitează conserve pentru respecti
vele viețuitoare, dar să le spui (pe lipsa asta!) cetățenilor 
de rând ai României să-și hrănească mâțele cu așa ceva, 
ni se pare chiar sfidare.

Păi, ia să 1 văd eu pe profesorul cu 50 000 lei pe lună, 
pe muncitorul din șomaj tehnic, pe bătrânul și bolnavul 
pensionar că dă mii de lei pe conserve să hrănească po- 
tăile. Or fi, nu zic, și îmbuibați peste noapte pe spinarea 
noastră, care-o fac și pe-asta. Așa să-i ajute Dumnezeu, 
să ne vândă nouă marfă cu 200 la sută adaos și din banii 
ăia să dea conserve de carne la pisici. Să le pupe și-n 
bot, și-n partea cealaltă.

Te-apucă așa, niște nevricale, când vezi atâția oameni 
necăjiți care-și drămuiesc bănuții și Everac ne îndeamnă 
să nu cumva să neglijăm mâțele, cotoii, câinii și cățelele. 
Trebuie menajate, altfel nu-s sănătoase și voioase! Că, 
dacă le dai un os sau un rest de mâncare, fac indigestie- 

Frate Parlament, dragă Guvernoiu, tovarășe lliescu, am 
dat-o dracului dc tot! Nu vă gândiți oare, ce zice țăranul 
de Ia coada vacii, șomerul de peste lot, muncitorul 
cinci guri dc hrănit, în general omul de rând?

In legătură cu ma(n)talc, taică Everaculc, du-te-n' pi
sici! Adică, zâl!

* IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZj .

Lu-te-n pisici

mâi dra?>â

EVERACULE

■'Ă

Muculiții spun ca bântuia e ca literatura. Da
ca nu sc repetă, sc uita. N-aș fi tăcut respectiva 
asociere, dacă acum câteva zile nu întâlneam un 
caz aproape ic*it din comun. Cunoscusem, pe 
vremuri, o bibliotecară. O femeie citită, frumos 
mobilată intelectual. Era printre singurele din 
Valea Jiului care urmase cursurile dc speciali
tate — biblioteconomia.

După brainburcala, sau cum j-o mai fi zicând. 
din decembrie ’89, multă lume și a schimbat 
preocupările, ocupațiile, slujbele. Unii și-au 
schimbat doar părul, dar asta e altceva...

Persoana despre care povestesc poate sa intre 
liniștită intr-o carie a r cordurilor prezentului 
nostru... all.astiu. Cele p. ,tc. 15 000 dc volume

pe care le „păstorea", atrăgând cititori cât maiȘ 
niulți, sunt acum tot la Jocul lor, dar ceva maif 
înghesuite. A fost nevoie ca volumele lui Dosto-Î' 
ievski, Goethc, Twain, Dickcns, Marin Preda, Bar- 
bu, liebrcanu sau alții sâ facă loc pe rafturi altor 
„volume", la litru, la Jumătate sau la „trei- 
51011“, cu vodcă, lichior, omniprezentul whisky, 
sau autohtonul rachiu alb. In loc să completeze! 
fișe de împrumut, sau să recomande o anume j 
carte, bibliotecara face note dc plată și reco
manda ca vodca să fie stropită c-lin pic 
lichior. E, acum, barmană.

Iată prezentul...

A trecut un an 71 maj bine 
dc când cl< ml>ul-ck‘înleilor, (fos- 
tiil-pritnar*dipJonmi4nb’incr —

H ARȘT!
pi omis că in Petroșani, vom 
„prinde" programul Ji al Televi
ziunii Bomânc.

Nici până în PREZENTUL (re
lativ sau obsolut) nu există nici 
un indiciu în chestia asia. Cc-ar 
fi să-l punem pe mincinos să 
stea cocoțat pe Parâng, Intr-un 

[ picior Și cu mâinele întinse la
teral? Pe post dc reloul

BABA CU Cil HOȚI DE TABLA
O|J credeți, <>rj nu credeți, musai să credeți. 

D>" i dl. Cozma, cel m,n turc din abalilje, < anta 
plăceri lumești pe Jacul Snagov, orașul Petro
șani, reședința municipiului gi a grevelor origi
nale ale susniimitului, oferă nenumărate posi
bilități în sensul indicat de săgeata liberalismu
lui. Este vorba despro libcrtatea de a-țl vinde 
trupul. Pc bani. Lei sau valută.

Să nu batem câmpii, vrem să af.lați — și sc 
poate .șl verifica — cum că, în cartierul Aero
port, pc o stradă cil nume de satelit sau „co- 
incată", cum vreți, funcționează „ceas" o casă... 
de-aia. Mai pe față, măi pc șest. „Șefa" e o co- 
toarbâ veche, fosta juna (acum vreo 30 dc ani)

A

K I". N-arc multe „sal.iri.it. ", Vreo 6. Nici nu 
sc poate niai multe, „intr-o casa cu două came
re și recamicr in bucătărie. Dar ele lucrează 
„în schimburi". E oameni, nu? Altfel, se încalcă 
prevederile conți ac tului individual, pun felele 
de-un sindicat și sc afiliază Ja Confederația 
d-lui Cozma. Că și cl c lucrător cu gura. Două 
săptămâni glasul l-a fost auzit amplificat în 
mijlocul orașului.

Inedit, după cum am aflat de la un „cotizanl" 
săptămânal al „casei" este altceva. Babcta (șefa) 
nu lucrează' nici s-o pici cil ceară. Ba are centu" 
ră de castitate. E doar cu banii. V-aduccți a- 
minte expresia; baba m (hiloți dc Vablă...

%25e2%2580%259esal.iri.it
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PREZENTUL ...sub dictatura sindicală.

Doi vechi „ pretini ” 
!a timpul trecut

CUPLURI
In fotografia de nun sus, vă prezentăm un 

celebru cuplu. La două microfoane. Un duo care 
a cântat și a (in).ântat perioada postrevoluțio
nară. Alături de celebrele cupluri Stan și Bran, 
Ilf și Petrov. Tartarin și Tarascon, Maddie și 
David, Tușea șt Junghiul, Pat și Patașon, Frații 
Petreuș, Frații Pește, Dolănescu și Ceia, C.V. 
Tudor și Marko Bella. cuplul de mai sus a 
• ut multă vreme trează atenția opiniei publice 

rne și internaționale. Dacă n-o mai ținc-o 
și acum...

După cum îl vedeți, fiecare are marc drag de 
microfon. Să fie auziți și să se ia aminte ce zic. 
In poziția in care sunt, oare ce-ar zice ei? Nc-ani 
imaginat și iată dialogul :

— Miroane, m-ai făcut de toată reforma cu

CELEBRE
nnneriada din septembrie. Păi, așa am vorbit 
noi, când v-am dat prima dată subvențiile și 
nii-ați trimis scrisoare de mulțumire ?

— Lasă bă, Petre, că n-ai cherestea. Dacă 
dai o dată, dti mereu. Pe urmă, te mai faci și 
lider. Bă, lider sunt doar eu, că cu seamăn cu 
Emincscu. Ia nu inai face gât, că-ți sparg și 
partidul I

— Stai, ortace, să negociem.
In timpul acesta, din fundalul scenei au apă

rut cei șase bodyguarzi ai liderului sindical. Ei 
i-au implementat câteva mângâieri lui P.lî., 
după care mulțimea de spectatori s-a disipat. 
A rămas un singur spectator, care î.și freca pal
mele și râdea Cu gura până la urechi, fredonând 
cunoscutul șlagăr „Sus pe coastă e o sulă"...)

(Poezia originală a fost scrisă de cel 
| Miron Cozma)
ț La un semn deschisă-i calea
ț Și vine la Cotroceni
ț Un ortac atât de mândru,
i însoțit de mulți oșteni".

— Tu ești Ioane?
— Yes of cors!
— Am venit să dau cu bâta 
cu furtune și topoare

> să-l dau jos pe Petre Roman 
l că ne-a dat salariu mare.
1 L-am chemat să vină-acolo,
ț insa n-a vrut poliglotul.
ț A avut ,,ciripitori"
ț și au descoperit complotul.

Te-averltzez și pe tine: 
dacă nu te aliniezi 
strigă toți „Jos Iliescu" 
Să văd, tu cum decolezi? 
— Orice gând ai Mironele 
și oricâți veți fi venit 
Eu v-am promis liniștea 
Nu pot să vă dau cu flit. 
Dinspre partea închinării 
Zic, măi dragă, să mă ierți 
Am luptat s-ajung „ăl mare" 
Să mă-mpiedic de orbeți? 
Eu am școală veche n mine, 
să mă dea jos au vrut mulți, 
însă, știe toată lumea, cum veniră 
se făcură surzi și muți.
Ia-n mai bine-ascullă aicea: 
Hai să i debarcăm pe el 
Dar, Miroane, fii cuminte, 
Nu te deda la măcel! 
Fă, tu, cum îți spune tata 

ț că nu vorbesc doi cle-un leu!
, Pe urmă ești liber. Insă 

asia știm doar tu și cu! 
De abia plecă ortacul 
Ce mai freamăt, ce mai ,,.Ios“!

* Ce bătăi fură-n Cetate
( de n-a rămas os pe os, 
( ce păduri de scutieri
t ce petarde fumigene
I ce mineri și nemineri
n ce gaze lacrimogene.
i Dup-un ceas (mă rog mai multe’)

Tot ce-a fost de rezolvat 
a fost, conform cu scenariul 
și semnat, și parafat.
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Fără să mai facă gât 
Don Pcdrino a cedat 
și-mpreună cu guvernul 
au rămas fără mandat.
In final, scrisoarea spune 
multe s-au mai întâmplat

I dar ortacul de pe Jiuri

liber și nevătămat
A făcut ce i-a spus bossul 
și-a rămas să roadă osul 
A fost și recompensat. 
Fiindcă n-are nici o vină 
Din pristol de la Geneva 
A băgat la Ford benzină..

Noi forme ale luptei sindicaîe L-a bătut pana I-a lăsat surd
O nouri feri. â ,i lupt»i sindi-

c înflo: >t<-, i ,,tc și ma- 
1 :-i.'< ./ i v:i, < -hii noștri. Da- ă 
până acum er.m uino: < ute peti
ția. memorii'i' rlel- g.ițiile, comi- 

de r>'. ii. 1 i.mun» ițele 
penii n pr- a l.o i a (nu lari-.itâ), 
i; e'.a i.ip-mc-zii, gn-va parțială 
( i i in.,>,u ția a), greva generală 
-a. <1 ii c nn se iâi,e.i (]e )a 

:n. min riali, iată că in-
• înim o forn i cu lotul și cu 

lotul -pr i i, i — lă'iita eu l,;i â- 
t:11 i.

Nn se știe ce ne va oferi vi
itorul, dar prezentul ne dove
dește că lupta sindicală se ascute 
mai rău ca lupta de clasă. E- 
xcmplul pr> care vi-1 oferim, ni 
se pare edificator. După cum sc 
știe, fostul SUCT (care cuprin
dea" parcul de transport al RĂII, 
precum șl Baza de aprovizionare 
., ItoriiJui fost combinat), deci

fu .tul .SUCI' -a pulverizat mai 
mu decât UIUSS-ul. Din „schele
tul" acestei inii .'prinderi — după 
ce s- i vândut tot cc sc putea 
vinde (mașini, utilaje, caueilii-uri, 
ace, brii o .și carice) s- ,ii des- 
prins eiiți"a ,4 tehți". Fiecare 
.-<> transformat in SA. Ace.te
inițiale .SA au ajuns un Iei de 
liane po ,tde-ombi ist. De ce? Fi
ind' i n-.i)uii;',ea doar Un director- 
doi trebui ,u vre(, 7—H, n-iijungca 
doar nn contabil șef, era nevoie 
de 3—1. ^>i uite-așu „ciupercile" 
au puiat, birocrații s-au înmulțit 
pe cale naturală (așa trebuia, 
acum au și calculatoare, ce dra- 
CU).

Șl, cum dacă sindicat nu e, 
nimic nu e. au început și frecu
șurile sindicale. S-au ales lideri 
ți s-au dat jos lideri (după mo
ri lele cunoscute), an avut loc 
degeri și paraalegeri, s-nu lâ ut 

campanii ccv.i mai abitir decât 
pentru președinție ctc. Cele ni ii 
aprige dispute pentru lick riinca 
sindicala s-au ik-.fușurat la 
STAR TRANS Petroșani. I.a în
ceput au fost trei: IJr.li.lie, Ane- 
ciiiței și Badea. Mai lipsea lin 
Alloarei și se putea chema ABBA. 
In final an râma doar doi. Bel
die ,i Bad a. Cuplul BB s-a-nțe- 
lcs bine o vreme. 11 ir, când e 
vorba de șefie, intri vine <>r>'olinl: 
numii unul tichiile a fi I o s, 
lider, președinte, sau cu i-o zice. 
Bieții șoferi au tot oscilat, când 
cu umil, când cu altul. Sindica
tul cil pricina aparține, să nu 
uităm de o organizație serie i ă 
— „FlâțiT*. După lupte „'.eeiil.i- 
r< ", care durează <1 vi' o doi 
ani, șoferul Va'.ilc Beldie a Ipst 
„oi lologat" de la centrii ca pre
ședinte al Filialei județene a in- 
dicilului șoferilor „Frăția" l’ână 

aici, toate bune .și frumoase. Dar...
...Intr-o zi cu soare, pe la ora 

13,30, președintele Bdd.c trecea 
cu niște acte in brațe pe str.idi 
Mib.ai Emincscu. f i im moment 

dat i-a aparul în fața bad a Badea 
caic nici n-a pus-o nici n-a die .-o. 
L-a pocnit scurt cu dreapta în , 
falca stângă Ce i-o mai li dat 
după acc«a, nu știm, ca n-am 
fost acolo, poate și-acunia ii ni ii 
d Ci r! este că medicul legist 
Valcriu .Jnl.i a constatat agre
siunea, echimozele violacee (a- La, 
in liinli.nl curent ins-.mină că 
l-a învim-ții bine) și c-.va pe la 
pavilionul urei-liii (de stâr.'Și). 
In irijorat că nu mize i nimic din 
ce i se spiim i d pc stânga, pre- 
ș dintele în exercițiu Beldie s-i 
inlern.it cu di.iglKWlictil „perfo
rație tmip.inală". Mii pe înțeles, 
omul, cât o li li de prc,i dinte, a 

rămas intr u ureche. Cq cv n ulă 
nu aude.

Nu vrem sa comentăm initi- 
\cie încăi arii unii i’.eralc. NJ 
sunt liderii noșt-i și nici nu ci
tim ucu.ni pecți. Important c >te 
că clc-aici se poa’e vedea undc-a 
dus lupta sindicalo pentru „func
ții", putere, ciolane ți alte cele. 
Dacă șoferii, pe co’’e i știm oa
meni onești, cinstiți, nimicitori, 
au ajuns .ă se ba.a pentru func
ții, ce a in ai așteptăm de la cei 
care sunt (,au se cred) „telec- 
luali" ? I c dorim ijfci'mâtoșiia 
grabnii.i, tlât lui Beldie (care 
are probleme cu auzul), cât și 
lui Bade i p aie poate.-o av- a și 
el CC..I)

Iar d.uii pa se pune problema, 
slim noi pe unul pc caie-ar treimii 
sa-1 bală cineva, dar nu să-l sur
zească. Să rămână mut Nu 1 ar 
mai trebui mieis >fon. .

liinli.nl
inlern.it
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PREZENTUL.. .Când nu are omul de lucru

Fenomenul CARITAS a zbârlit Cucuveaua puterii
Este inutil să mai aminlim despre amploarea „jocului" 

bui (cum vă place) „circuitului" Caritas. Acesta a atins de 
mult proporțiile unui fenomen cu efecte multiple și con
troversate. Taberele sunt bine delimitate. Deoparte cei 
optimiști, de cealaltă cei prăpăstioși. /Xmbele tabere, însă, 
acuză presa. Că dezinformează. Desigur, fiecare tabără 
acuză „acea parte a presei" care ține cu adversarul.

Cine a urmărit, joi, 7 oct. la orele 18, emisiunea ®V 
Î,Față In față", a putut trage mai multe concluzii legate 
le fenomenul Caritas. Ceea Ce a încercat Televiziunea 

Română (știm noi cât de liberă!) să „implementeze" în 
Urechea telespectatorului pașnic a fost limpede de înțeles. 
Nu trebuia să fii neapărat psiholog, sociolog, sau lucrător 
«1 SRI, ca să „te prinzi" că» emisiunea a fost de fapt o di- 
yersiune. Iată care este și fondul problemei. In condițiile 
economice actuale, când corupția a atins cele mai înalte 
Culmi, când inflația este imposibil de stăpânit, când iarna 
bate la ușă, iar speranțele românului s-au „disipat" ca apa 
de trandafiri, este necesar și un țap ispășitor. Și „cineva" 
ia găsit. La Cluj. Țapul se numește Garitas.

Dacă până Ieri, alaltăieri, vina pentru toate releie din 
țară o purtau ungurii, seceta, lăcustele, regele, moșteni
rea grea, dl. Goposu, iată că acum a venit rândul domni
lor Stoica și Funar, sau viceversa. întrebarea este de ce?

Gu ani în urmă, când „Cenaclul Flacăra" devenise un 
adevărat fenomen, când întregul popor era cuprins de 
febra poeziei și a muzicii tinere, când numele lui Adrian 
Păunescu era mult mai des rostit decât al celui mai iubit 
cadavru din Ghencea, „familia regală" a dat un ordin 
Scurt: să fie băgat pumnul în gura bardului! Șl așa a fost. 
Fără să se mai țină cont de părțile bune ale acelor ma
nifestări culturale, imediat sau fabricat niște „motive 
serioase" și totul a intrat în anonimat și ilegalitate. Peste 
noapte „Flacăra" s-a stins. Iată că Istoria se repetă.

Intr-o țară în care, așa cum afirma chiar o interlocu
toare în emisiunea de joi, nu mai ai în ce crede, lumea 
și-a legat speranțele de Caritas. Și de numele lui Ioan 
Stoica, pentru care se aprind zilnic lumânări, se fac sluj
be, fiind singurul om divinizat în România de azi. Dl. 
Radu Nicolau, realizatorul emisiunii, acompaniat de câțiva 
„oameni de bine", aflați în studiou, a luptat din răsputeri, 
împotriva „curentului" de la Cluj, încercând să acrediteze 
ideea că emisiunea sa are drept scop protejarea populației 
in fața unei excrocherii. Extraordinar!!!

Aceeași populație care n-a fost deloc protejată de 
„teroriști", de mineriade, de zahărul infestat, de pierde
rea flotei, de mafie, de inflație, de șomaj, este bruso 
protejată de „pericolul" Caritas.

Pericolul este altul și nu populația este expusă lui. 
La urma urmei, fiecare a intrat în această „horă" de bu
nă voie Și nesilit de nimeni, așa cum, la fel, joacă la

Pronosport sau „răzuie" lozuri. Fiecare 
Garitas ul fiind singurul lucru concret, 
starea poporului, este firesc ca acesta să creadă în 
care 1 a ajuta’, și nu in cel care l-a mințit.

Pericolul major este că la umbra statuii lui Avram 
„ Iancu (ce se ridică din donațiile câștigătorilor de la Ga

ritas) se pot ofili toți trandafirii. Câți or mai fi rămas 
nepăliți. (Sorin OPREA)

Râsu‘ plânsu'
își asumă un riso. 
făcut spre bună- 

eel

Râde Cioabă de oală spartă

PUȚIN
■ Aluzia din titlu nu e la fot

balistul Cioabă. El, de fapt, a 
uitat să fie fotbalist, întrucât s-a 
apucat de buticăreală. Are un 
butic, unde vinde, ce credeți 7 
Articole pentru nou-născuți. Nu
mai că situația spațiului în care 
folbaliatorul vinde scutece, bi
beroane, spilbozenl și alte aca
returi este încurcată. RAGGL-ul 
e proprietar, dar spațiul e închi
riat la vreo 2—3 stăpâni. Gloabă 
a fost cel mai tare pe felie (în 
teren mai... loșon) șl l-a ocupat. 
Oalele sparte au căzut pe un ont 
care plătește chiria la zj către 
RAGCL, dar nu beneficiază de 
nimic de pe urma spațiului res
pectiv. Gum un om, indiferent 
dacă are dreptatea (și contractul) 
în mână, nu se poate pune eu 
zmeii de la „Jiul“ Petroșani și 
cu supervedeta cu nume de ce
ramică, cetățeanul continuă să 
bată pe la uși (șl pe la tribunal), 
în timp ce buticul, când nu stă 
închis, e în inventar. Problema 
care se pune (și pe care o s-o 
descoasem până la ultimul fir),

SPORT
este dacă nu cumva clubul „Jiul", 
tn loc să se ocupe de sport, bu- 
ticărește. Așteptăm provincia I

■ Revenind, totuși, la sport, 
zburătorul Romeo Roșia, cel cu 
deltaplanul, inotoplanul sau cum 
vrea el să-i zică, a trăit zilele 
trecute un adevărat coșmar. Pri
mise o invitație din fosta Iugo
slavie (ce-o mal fl rămas pe a- 
colo), să trimită doi zburători Ia 
o manifestare. Săracul domn 
Roșia a umblat vreo 7 zile, până 
să facă rost de 100 000 de lei. 
Să fim reprezentați și în aer, 
nu numai pe apă și pe pământ. 
In final, doi patroni domnii Gszl- 
ser șl Găvan șl-au făcut pomană. 
Zburătorii au plecat. Tot pe a- 
colo sunt ș! căștile albastre ale 
ONU. Succes, zburători 1

— România!
— Prezent I
— In Europa?
— Prezent
— Democrație?
— 71?
— Dreptate socială?
— ?l?
— Libertate 7
— ?l?
— Justiție 7
— Ham...
— Poliție/
— Hâm...
— Gorupție ?
— PREZENT!
— Gri mă?
— Prezentl
— Viol?
— Prezent f
— Jaf ?
— Prezent!
— Șomaj’
— Prezent!
— Inflație?
— Prezent!
— Industrie?
— Hâm...
— Agricultură?
— Hâm,..
— Garitas?
— Prezent!
— Sărăcie?
— Prezentl
— Salarii?
— ?l?
— Hoție?
— Prezent!
— Muncă?
— ?!?
— Prostituție?
— Prezent!
— Foame?
— Prezent!
— Frig?
— Prezent!
— Unguri?
— Igen!
— Țigani?
— Âhal
— Speranțe?
— ?!?
— Mămăligă?
— Prezent!
— Explozie ?
— Prezent!
—‘ Iliescu?
_  ?!?
— Iliescu !!
— A, da, prezent!

l II

HOROSCOP LM PREZENT
VĂRSĂTOR — TIGRU

Stați, la pândă! Dacă nu curge, 
pică. In cazul că nu pică treflă. 
Dacă nu e nici treflă, mai tra
geți o dată 6u setei

PEȘTI — JEPIRE

Tăcerea e ca mierea. Tn pre
zent, treceți printr-o perioadă de 
logoree. Gel mal bine ar fi sâ 
vorbiți In gând. Veți avea mai 
mul* de câș'lgat,

BERBEC — DRAGON

, Nu dați cu cornul, cel puțin 
• perioadă. Ducă nu rezistați is
pitei, încercați cu Palmoliv, no 
W senzație de cntifelarc 
A*,

TAUR ~ ȘARPE

J Feriți-vfl de culoarea roșie, ea 
(dracul de tămâie. Ați văzut ce 
8-1 întâmplat la Moscova?

GEMENI — CAL

Vi se arată o despărțire. Des
părțire de ceva drig: soț, soție, 
amantă. Cel mai bine insă ar fi 
să vă feriți portofelul. Ar fi cea 
mai dureroasă despărțire.

BAG — OAIE

Înaintați încet, dar sigur, că
tre o realizare de marcă. E vor
ba de banii de la Garitas și Vi- 
talis, sisteme care plătesc în ritm 
de rac. Dar plătesc. Cum au 
plutii mecanicii d0 locomotivă 
pagubele provocate de greva.

LEU — MA1MU | A

Fiți calm! Nu rai'eți și nu va 
cățiirciți.

FECIOARA — COCOȘUL
Nu mergeți Ia discotecă, bal. 

minți, bolczo. cununii, avorturi.

divorțuri și alte cumetrii. A cres
cut numărul violurilor.

BALANȚA — CÂINELE

La cumpărături uitați-vă n- 
tent(ă) la cântarele cu TVA. In 
ultimul timp va cam fură vân- 
z îtorii.

SCORPION — MISTREȚ

Urmăriți tableta lui Paul E- 
verac. Veți avea multe de în
vățat, învățat, Învățat (I.Cnin).

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

lir.'-iieți vă urgent în f’.N.L I

CAPRICORN — BOU

Nu .r.| illlațl bârf, Ij| Uitați vă

1,1 poarta nouă, ca la soare (I- 

liCseii — apare'

Cu o oarecare speranța in viilor, va vorbit despre prezent 
MIRCEA BUJORESCU 

Ilustrația: SORIN OPREA
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Asociația Sportivă PARÂNGUL LONEA 
Marea revelație a sezonului I

De la tradiție la... 
perspective
• Lotul echipei : Bâzocanu. Botezata, Onciu — portari; jucă- 

t'"i do câmp Muntoiu, Botezata G., Ciocan, .Simeanu, Codescu, 
Movilă I, Movilă 11, Rusu. Leac, Lazăr, Uristea, Stana, Varga, 
Ou ii șan, Nichimiș, Crețu, C’rsu, Marcș.

Antrcnoii : Constantin Cătați, principal, C'oinel Sălăjan. se
cund.

Antrenori la copii și juniori ; Florin Popescil, Emil DobrescU. 
Medicul echipei : dr. Roșea j
Maseorul echipei ; Gheorghe Lclcțan.
■ In ultimii ani. Parângul a simțit pe pielea sa două promo- 

' uri. O dată in d urna echipei CER Tciuț și o dalii in dauna echipei 
Minerul Moldova Nouă.

De fiecare dată a crezut în victorie, obținând biletul pentru 
trenul diviziilor superioare.

I a Lonea. fotb.t’ml a crescut în valoare, folosind minuțios și 
ti ent tot materialul autohton sădit de antrenorii care au prețuit 
și prețuiesc anonimatul. Cristea a făcut primii pași pe terenul dc 
zgură. Anton s-a aruncat prima dată în fața mingii, în bălțile 
devenite tradiționale din fața porților, umplute din când în când 
cu o găleată, două de rumeguș.

Cei mai in vârstă spectatori își amintesc cum fostele glorii 
I alo echipei își lăsau hainele de șut in anticameră, intrând direct 
. in terenul de joc, dând 0 aspră lecție adversarului.

Parângul juca pe timpuri de la egal la egal cu Jiul, cu Mine- 
il Aninoasa, cu Minerul I.upeni, echipele cu cea m.ii mare 

trjdiție în Valva Jiului și in fotbalul românesc.

.5»

Lotul lă’git 
t>] echipei

Asociația șî oamenii săi
I ie Băiănesch

• Orice echipa n iu promovată 
'■•a iiapune in prunul an după 
j r umvare menținerea în eșalo

in

președantele AS

nul dm care face priite.
• Parângul a integral jxrfoct

■ i.-eastă ipo.tazâ pregăund in- 
•. din mers, obiectivul anului 

o. m.-.tor.
• Intre izbândă si 

m ’.irnelc inevitabile), 
sica, in primul râtul, 
publicului spectacol.

insuccese 
Parângul 

i ofere

OblECTIVE
mai marc dc spectatori, in nu
mele a tot mai puține înfrângeri.

• In minatorii ani „o aventu- 
intr-un campionat. în care 

localizeze, 
l’c-

• Omogenizarea echipei, cu 
încorporare a in ritmul jocului a 
clementelor tinere, dc perspecti
vă. eliminând orice Jiim.' nare" 
a sintagmei senatorilor de drept.

• Atragerea unui număr <ât

1.1"
harta fotbalistică să 
In primul rând, localitatea 
Ir rla-Izinca.

• C reșterea copiilor și a 
nioiilor, puncipalul izvor de 
lente, cure să asiguri1 «chin 
de mâine, purtând flaeara Ir 
l.ici mai departe.

o Recunosc că fără sprijinul 
întregului colectiv munca mea 
de președinte n-ar fi putut că
păta acest contur. A fost aproa
pe Uimitor cum oamenii de la 
Lonea a ti înțeles că sc poate a- 
junge și aici, trecând o barieră 
grea, cca a scepticismului. Eu 
știu că in sport câștigă și învinge 
întotdeauna ccl care are răbdare, 
încredere, cumpătare. EM Lxmca 
este și piima unitate fruntașă în 
producție, in 1982 deținând ti
tlul. Cea mai mare victorie este 
însă că putem ofcii acest mijloc 
dc rocreerc a locuitorilor, dân- 
du-le cred și satisfacții. Rezulta
tele obținute până acum sunt în 
primul run.1, datorită disciplinei 
sportive și a dorinței factorilor 
de decizie de a menține ștache
ta la parametrii normali. De 
la terenul dc zgură la gazonul 
de astăzi s-a putut ajunge numai 
prinlr-o mare unitate sufletească.

• CAZACII VICTOR — PRE- 
ȘEDIN’i'i'U p SECȚIEI DE FOT
BAL

Totul decurge normal, firesc 
șl cu bune rezultate. Sunt spri
jinit dc membrii secției, domnii 
Marian Horea, Nicușor Trcda, 
Frigcscii Telus și dc ceilalți, și 
sunt înțeles dc conducerea admi
nistrativa și sindicalul liber, care 
au susținut și susțin mișcarea 
sportivă. Doresc să cred că nu

ne vom face de rușine în lupt® 
sportivă, cum nu ne £xem mcț 
in producție. p

CORNEL PILEA — ȘEF BRU 
GADA '

Susțin echipa și moral șl ma-H 
tcrial. Sunt printre cei care plă
tesc cotizația de JOOO de lei, do 
bună voie, menținând astfej 
tradiții unei echipe do unde a 
plecat cândva regretatul CTâ»», 
nic. pentru a apăra poarta forț( 
mației Jiul și a echipei naționalei,'

PARA.SCHIV DUMITRU — 
MINER ȘEF DE ECHIPA

Dacă mergeni și in deplasară 
cu echipa. înseamnă câ o iubim' 
și o încurajăm pună la capăt. O®, 
mine mai sunt atâția ortaci cart' 
nu de puține ori mai rămân pe 
dinafară, din cauza aglomerația!. 
Rezultatele sunt bune și cred ®ÎȘ 
formația se va maturiza fo.nrtd 
curând. >

DOMNUL CENUȘA ,
Deși sunt un veteran al folbtf. 

lului. sunt sufletește tot atât dc 
tânăr ca și echipa. Uneori Iț 
revăd cu ochii mintii pe HAdff- 
rcan, Crâsnic, Moldovan, Dubi
Mircca. Stoicul și pe alții. S-jj 
luptat ani dc zile pentru a ajUBrfîi 
ge aici, deși am avut destule pie*! 
dici, dar nimic nu e mai fn®oț 
decât atunci când ai învins givu 
tățilc. Eu le doresc băieților rut 
mai succese și vreau să lupto Irț 
primul rând pcntri» culorile elrf. , 
btilui făcându-și as’fei A.itori4’- 
și față de ei. S

SUPORTERII
• O echipa 

rrTivai ă.
• Parângul 

tribme material
• Asociația

are înființată prima Ligă a suporterilor care con
ții o cotizație lunara de 1000 Ici per persoană, 
dispune, pentru mc iutile din deplasare, dc un 

oittoear ai întreprinderii, care transportă „gândiuiic" celor mai 
îrillacArațl susținători până în ceie mai îndepărtate localități.

• Galeria cântă meci d' nîeci imnul echipei, încurajânrîu și 
favonțlj într-tin tempo menținut, impunând și locului un r itm alert.

• ațe la începutul campionatului, la Lonea nu ; au 
Inel lente, susținătorii advcr.și având rezervate locurile și 
securitatea.

• Deși echipa es'e a F.M Ixinc.i ca reprezintă lu ă 
or. puni Petrila și pe locuitor ii sâl.

• Tribuna stadionului, care ponte găzdui în condiții 
circa 1500 de suporteri. a fost și este ocupată meci dc meci 
peste 1C00—1200 de spectatori.

» ta Lonea «pei-tator il pot. admira cel m.vi bine «Parângul*, 
adică muntele pe care vria r-ă-l escaladeze echipa, pentru 
pune cândva steagul simbol p« vârful ce din apropiere mi 
departe. Ghne știe, timpul p.ue aproape I

întâmplat 
asigurată

fotbalul

„fortuite’' 
ile

n-ți 
pare

Constantin Cătuți/ 
antrenor princip ăl

plafonați 1 
Lăzăroio.ț 

uprati 
lingăi 

]

4 
|

Am găsit 0 echipă timidă, 
Jucători care păreau 
pentru fotbal. Stana, 
Le leș an au fost readuși 
performanță, plantând 
ci un Movilă, Muntoiu, Botezat)!, ■

caix 
tutu- 

teren.
spre- 

muii#

Simeanu, Ursu. Mai târziu 
venit șl Rico. Se va Integra 
Vili Rusu, iar ajutorul de 
m-am bucurat din partea 
mr, ineepe să se vadă In 
Virau s!î Jucăm și bine țl 
taculos, adunând cât «nai 
puncte.

Pagină realhaftt de
Dor el NKANTV.
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IM V EK»AKl
CU Oc.uiA împlinirii vârstei 

de 41 am, scumpei lor Miciea 
Mariaiui, =>0*01, copm. ginerii 
și nepotul Daniel ii urează multa 
sănătate și noroc in viața

SCUMi El noastre iâereș Vio
rica. la aniversarea zilei de naș
tere, urări de sănătate, fericire 
și „La mulți ani Cu dragoste 
Lenuța, Doru, Dan și Ovidiu.

LA ANIVERSAREA zilej de 
naștere soția Carmen și prea 
iubita fiică Maria-Patricia, u- 
reazâ scumpului lor soț și tăticuț 
Sorin Corlan. multă fericire, să
nătate și viața să-i fie un etern 
paradis. (0126053)

V ANZAR1
VÂND casă cu teren arabil și 

fanat in Petroșani — Livezeni. 
Telefon 543262. (0126099)

VÂND microbuz Mercedes Die- 
*el — 800u mărci sau schimb 
cu alt autoturism și diferență : 
Renault 14, neînmatriculat — 
1000 mărci; piese Dacia 1300, 
motor, cutie, planetare și altele; 
televizor color Supersonic. Pe
troșani, Pomilor, 5. Telefon 
644739. (0126096)

VÂND apartament 2 camere, 
Deva, Minerului, etaj 1, 
gaze, telefon, balcon inchis. Re
lații: telefon 617461 (Deva), 
541265 (Petroșani). Preț negocia
bil. (0126093)

VÂND urgent mobilă. Petro
șani, str. Rovinei, nr. 21. Telefon 
542949. (0126075)

VÂND Dacia 1310 (Germania), 
an fabricație 1985 (piese fran
țuzești, preț 2 000 000 negociabil). 
Informații; telefon 5429G1.

VÂND Dacia pick-up Petrila, 
telefon 550771, intre orele 8—16.

DECESE

SOȚIA Ana, fiii GheOrghe, Nicu, Costel, Ion și nurorile Doina, 
Eli, M ir:;aretd și Metania, regretă dispariția iubitului lor

PASCA IU DUMITRU
\ Ol. 4 «d .hi < . (i>1260t9)
1 ' l cu adâncă durere decesul tatălui și

socruiu
DUMITRU

Orii 6 )S*J)
1 A, cop.ii , cun” si socri anunț 1 cu durere încetarea

din viață a celui care a fost 
POPESCU ȘTEFAN <12 ani)

din Vulcan. Odihnească in pace! (012G098)

CCM: MORARE

AU TRECUT 6 luni de la dispariția iubitului nostru soț, tată, 
socru și bunic

MURICA GHEORGHE
Amintire veșnică. Soția, copiii, nora și nepoții. (0126094)

S.C. SIC A K T S K l - CHtORGHiHll
vinde uși complete cu zăvor interioare și exterioare pen
tru blocuri. Preț informativ — uși exterioare 78 000 lei, 
uși interioare, 75 000 lei.

Relații: zilnic la primăria Lupeni, camera 19. (0126036)

SC „TUNARU RAJ“ SRL 
vinde en gros și en dctail. 
prin magazinul Foto-consig- 
nație Petrila. tampoane vctă 
sterile import la 60 lei/buc. 
chiloței Pampers (3 kg — 25
kg) — 275 buc, TV color — 
104 00Q; en detail — banane — 
17 000 lei/bax/18,14 kg. Dacă 
firmele prezintă garanție, pa
tronul firmei, Tunaru Raj ac
ceptă plata facturii șl In ter
men de 15—20 zile de la data 
livrării. (0126030)'

OFERTE SERVICIU

SC „CRĂCIUN comexim" 
SRL Deva, Cu filiala in Pe
troșani, angajează paznici 
pentru depozitele : Petroșani, 
Petrila, Bărbăteni. Relații, la 
telefon 542602. după ora 17. 
(0126037)

SC „TUNARU RAJ" SRL 
angajează frigotehnist — 
150 000 lei/lună contabil — 
program 8 ore — 150 000 lei/ 
lună. Relații : telefon 545993. 
(0126030)

SOCIETATEA Comercială „Lo
tus" import-export SRL (Discote
ca UTP) angajează barman-os- 

pătar. Relații, după ora 18.
SC „Anita" — Complex Parân

gul Petroșani — angajează vân
zătoare. Telefon 545321. (0126056)

CERERI SERVICIU
PRESTAM orice muncă, ca 

zilieri. Informații: cămin studen
țesc nr. 4, camera 501 B sau 
205 A. (0126091)

DIVERSE

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI URICANI
Organizează licitație publică in vederea concesionării 

unor terenuri situate în orașul Uricani po’rivit documen
tațiilor de urbanism aprobate, astfel:

— Amplasament nr. 1, Piața Agroaliinentară — pen
tru realizarea a 7 chioșcuri comerciale cu 20 mp. teren 
pentru fiecare chioșc; taxa minimă de concesionare este 
de 530 lei/mp/lună concesionarea făcându se pe o durată 
dc 3 ani-

— Amplasament nr. 2, str. Revoluției — pentru reali
zarea a 9 chioșcuri comerciale cu 20 mp teren pentru 
fiecare chioșc; taxa minimă de concesionare este 530 lei/ 
mp'lună, concesionarea făcându-se pe o durata de 3 ani.

— Amplasamentul nr. 3, str. Progresului și Aleea 
Teilor — pentru realizarea a 5 garaje cu 20 mp- teren 
pentru fiecare garaj; taxa minimă de concesionare este 
de 120 le' concesionarea făcându-se pe o durată de 25 ani.

— Amplasamentul nr. 4 pe malul drept al Jiului de 
Vest în dreptul blocului nr. 59 — pentru realizarea a 14 
garaje cu 20 mp pentru fiecare garai; taxa minimă dc 
concesionare este dc 120 Iei concesionarea făcându-se pe 
o durată de 25 ani.

Ofertele se depun până la data de 25 octombrie 1993 
ora 10, la sediul Consiliului local al orașului Uricani, Bi
roul urbanism și amenajarea teritoriului.

Documentațiile licitației se«pot ridica contracost de la 
Biroul urbanism și amenajarea teritoriului, începând cu 
data de 13 octombrie 1993.

Garanția de participare la licitație este de 10 600 lei 
pentru amplasamentele 1 și 2, și de 2 400 Iei pentru am
plasamentele 3 și 4.

Taxa de participare la licitație este dc 2 500 lei pen
tru toate amplasamentele.

Informații suplimentare și consultarea planșelor se 
pot face zilnic Ia sediul Consiliului local al orașului Uri
cani, începând cu data de 13 octombrie 1993,

Licitația va avea loc în ziua de 27 octombrie 1993 
ora 10, la sediul Consiliului local al orașului Uricani.

FIRMA „TUNARU RAJ" 
SRL, cu sediul în Petroșani, 
str. Republicii, bloc 80/8, te
lefon 515993 (vizavi de Banca 
Națională), intei mediază gra
tuit obținerea și vânzarea de 
formulare pentru sistemul 
dolarjet (care are câștigul de 
30 000 dolari). Se poate suna 
pentru orice informații refe
ritoare la Joo. (O12GO3O)

PIERDERI
PIERDUT filă CEC nr. 0796477, 

emitent EM Petrila pentru Dis
trict TCM Deva. O declar nulă.

PIERDUT carnet membru po 
numele Cristea Dumitru, eliberat 
de Asociația handicapaților Pe
troșani. f| deqlar nul, (0126088)

PRIMĂRIA PETROȘANI
l’ROIECTANȚI !

Primăria Municipiului Petroșani dorește să comande 
pe bază dc contract ferm următoarele proiecte:

1 — Plan urbanistic dc detaliu pentru zona cuprinsă 
între str. 9 Mai și drumul dc tranzit in vederea concesio
nării terenurilor pentru locuințe și dotări.

2- —• Plan urbanistic zonal pentru amenajarea zonei 
dc agrement „Parângul Mlc“ — Stație dc urcare și stație 
terminus, în vederea dolarii.

— Plan urbanistic dc detaliu pentru zona cartieru
lui Aeroport șl p'ața „Dacia" în vederea concesionării 
terenurilor pentru spații comerciale, prestări servicii, bi
rouri, firme, dotări.

Ofertele pot fi depuse la Primăria municipiului Pe
troșani, pană la data dc 1 decembrie 1992, și vor cuprin-

a) termenele de finalizare ale proiectelor (zile)
b) valoarea de contractare (Ici)

( )|f (C) Kr<,d"’ dc competență al proiectărilor și speciali

SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI - ing. luliuna Făgaș

Matiazinui KOuaK Petroșani
VINDE EN GROS

■ Pulpe pui — import SUA
■ Margarina „BINE" — import Danemarca
■ Zahăr, ulei

ANGAJEAZA
■ Vânzătoare
S Electroniști
Relații: la magazin sau telefon'fax 542398. (0125985)

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

VINDE DIN STOO

—- TV color Goldstar
— TV color Megavision 0 37 cm, 51 cm, 54 cm
— Calculatoare HC 91
— Instalații satelit — antene 1,25 cm AI, 1.4 m offsei 

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

N O U!
Joi, ora 10, vă inv'tăm la DESCHIDEREA PRIMULUI 

MAGAZIN CU PROFIL

C O Aî T I M
LUPENI

în Bulevardul Păcii, bloc 4 (Bărbăteni). (0126097)

RAGCL 1
Petroșani - Aninoasa f

anunță consumatorii de apă potabilă din. Valea 
Jiului, atat Asociațiile de locatari cât și agenții economici, 

că se va trece la calcularea penalizărilor pentru facturile 
ncachitate conform Legii 76/1992,

Consiliul Local Uricani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru elaborarea proiectului „Stema orașului Uricam".

Termen dc înscriere, 15 octombrie 1993-

Cei interesați se pot înscrie și obține relații la Con
siliul Local Uricani, str. 1 Mai nr. 6.

D H S IV
DUMINICA, 10 OCTOMBRIE
— ora 18,30 — „Ix?gea marțială" 

-— supcracțiune cu Cynthia Rot- 
hrock

— ora 20,00 — „Vara soldatului 
meu german" — artistio, draină;

— ora 21,30 — Dans murdar 
— ac(iune, dragoste cu Patrlck 
Swayzc

— orn 23,00 — Over the top —

acțiune, artistic cu Silvester 
Stallone

LUNI, 11 OCTOMBRIE
— ora 19,00 — Lapidatorul — 

supcracțiune cu Charlcs Bronson
— ora 20,30 — Revista presei
— ora 20,40 — Afacerj interna

— acțiune cu Richard Gere
— ora 22,30 — Cercul do foa

— serial polițist

Cotidianul do opinii și informații „ZORI NOI" apare cub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată Ia Registru! Comcrfului sub
nr. J 20/621/1991.

Cont virament; 3070G0201 — BCR Ta- 
troșanL

Director: MIRCEA BUJORESCU
Director executiv; ing. Alexandru

BOGDAN
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