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Românii din afara țării 
nu mai sunt singuri

Toate tensiunile și frământă
rile care se petrec ba intr-un 
spațiu, ba în altul din Europa, 
sunt de natură etnică și religioa
să. Pe teritoriul Bosniei, unde 
istoria a așezat laolaltă turcii, 
sârbii și croații, ei au căpătat, 
dintr-o dată o „aversiune1* ui i fa
ță de alții, invinovățindu-se anii 
pe alții de purificare etnică, ce
ea ce duce gândul către atrocită
țile din lagărele de exterminare 
nazistă Din aceste considerente 
organizația paneuropeană se 
implică politic în prevenirea tu- 
turor posibilelor conflicte. ac
ționând insistent pe două pedale, 
așa cum s-a procedat și la reu
niunea șefilor de state și de gu
verne, de săptămâna trecută de 
la Viena. Ancme condamnarea 
extremismului, pe de o parte, și 
adoptarea unui comportament de 
toleranță. Dar mai interesant 
este faptul că manifestările de 
extremism, de naționalism, apar 
chiar în statele cu mulți ani în 
Consiliul Europei. Mai intâi Ger1 
mania, mai de curând in Suedia, 
țară celebră prin nivelul de ci
vilizație șl Îngăduință pentru 
străinii ce s-au aciuit acolo în 
căutarea tărâmului făgăduinței. 
Toate țările europene au adoptat, 
de doi-trei ani, o legislație severă 
cu privire la emigrație definită 
mai clar.

Oricare comunitate etnică do
rește să-și păstreze și cultive i- 
denlitatea dc limbă, cultură, tra
diții, indiferent de proporția în 
populație majoritară.

Comparativ cu ceea ce se pe
trece in țara noastră, românii 
care trăiesc în afara frontierelor 
au suportat cu adevărat o poli
tică sistematică de pierdere a 
identității de limbă și tradiție. 
Din acest punct de vedere se 

cuvine a înțelege sensurile, cu 
totul excepționale, primului 
Congres al spiritualității româ
nești, care a avut loc la Ilercu- 
lane, în zilele când se desfășura 
reuniunea de la Viena. Până nu 
cu prea multă vreme în urină 
nu erau băgați în seamă românii 
care trăiesc, din felurite motive 
(istorice, politice, economice etc) 
în afara României. Erau descon
siderați și abia din 1990 s-a ma
nifestat un alt punct de vedere. 
Ei simt în sfârșit, românește și 
au posibilitatea să revină in țară 
și să cunoască, nemijlocit, reali
tatea, își schimbă punctele de 
vedere și devin apărători ai 
României.

Dar Congresul spiritualității 
românești are 0 dimensiune mai 
importantă în perspectivă. Țara 
noastră, de acum al 32-lea mem
bru al organizației Cu vocație 
europeană, adoptă o politică de 
sprijinire a identității de limbă, 
cultură, educație, religie a ro
mânilor din Balcani Basarabia, 
și Bucovina, ori din Ungaria. 1n 
afara țării trăiesc 12 milioane de 
români, care-șl păstrează limba 
numai cu sacrificii, ei nu cer 
privilegii, ci doar păstrarea iden
tității naționale. Adică exact ce 
se dorește prin documentele re
cente ale Consiliului Europei cu 
privire la drepturile omului.

Intre cele două evenimente, 
cel de la Viena și cel de la Her- 
culane, se află aceeași consec
vență principială si oolitică. în
cepe, astfel, o epocă politică nonă 
a României față de toți cei ce 
înțeleg și simt românește.

In aceste împrejurări îmi revi
ne în memorie celebra „Doină11 
a Iu; Eminescu...

Tibcriu SI’ATARI

„UMIROM ”
S.A. la TIB

Ieri, la București s-a deschis 
ediția 1993 a Târgului Interna
țional. Intre participanți — 
semn că (re)intrăm în Europa — 
Societatea Comercial UMIROM 
SA Petroșani. Tradiția de aproa
pe 85 de ani a acestei firme iată 
că își găsește recunoașterea și 
pe plan internațional. Sperăm 
să fie un „târg" de bun augur 
pentru firma care s> a pus sem
nătura pe „Coloana fără de sfâr
șit a eroilor11 a marelui Brancusi. 
UMIROM SA este — zicem noi 
— ambasadoarea Văii Jiului la 
acest târg așa cum a fost în 1993 
reprezentată în multe alte târ
guri organizate în țările lumii 
Cel mai recent a avut loc în 
Polonia. Oricum, suntem pe pia
ță, suntem „în cărți11. (Al. LI.)

„CÂNTECUL
ADÂNCULUI”

Ediția a XXI-a a „Cântecului 
adâncului11 — tradiționalul fes
tival de interpretare a muzicii 
ușoare organizat în Valea Jiului, 
mai exact la CASA DE CULTURA 
DIN PETROȘANI a intrat în „li
nie dreaptă11. Numai până joi 
seara se mai primesc înscrieri 
ale concurenților. Vineri este 
programată o selecție a partici- 
panților în concurs din Valea 
Jiului iar sâmbătă și duminică 
concursul propriu-zis, Sponsorii

Listele peniru plăti la 
Sis'ieanuii Vdaiis, 
punctul Hațeg

Miercuri, 13 octombrie 1993, orele 10, camera 23, 
lianui Bucura, Hațeg, se vor plăti depunătorii ce posedă 

chitanțele cu numerele : 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,

658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, '693,
694, 695, 696. 697, 698, 699, 700.

se anunță a fi darnici, iar pre
miile importante. Reamintim că 
acest concurs își propune să lan
seze tinere talente interpretativ© 
și este deschis tuturor soliștilor 
care bat ia poi ,ile consacrării 
artistice. Domnul Ion Dulămiță, 

directorul Casei de cultură, ne-a 
anunțat și surprize agreabile. 
Până atunci, zi de zi vă vom ține 
la curent cu tot ceea ce se in- 
tâmjVă în jurul „Cântecului a- 
dâncului11. (Al. II.)

Semne bune

La Paroșeni 
se pregătește

ceva
In scara zilei de 10 octombrie, 

cazanul nr. 3, pentru termoficare, 
a intrat în probe. S-a pornit ga
zul apoi s-a făcut paralelul cu 
Caz.anui nr. 1, trccându-se la ali
mentarea cu cărbune. Probele 
vor dura câteva zile. Dacă aces
tea decurg normal, din 15 octom
brie este posibilă reluarea livrării 
apei calde menajere către popu
lație. Și datoriile RAGCL-urilor 
sunt m scădere. Regia din Lu- 
peni mai are de virat în contul 
FEP 18 milioane iei, dc exemplu

LUCRETIU
Pâtrașcanu și 

„aALATA”
Foitul actor al Teatrului din 

Pctioșani, dl. Șerban loncscu, 
este, astăzi, pe scena Odeon-ului 
bucureștean. In ultimele luni a 
intrat în pielea unui comunist. 
Numele lui este Lucrețiu Patrăș- 
canu. „Faptul că revoluționarul 
Pâtrașcanu s-a considerat, Întâi 
de toate, român iar, abia după 
aceea comunist, mi-1 face simpa
tic**.

Regizorul Sergiu Nicolaescu in
tenționează să realizase un film 
nou despre 23 aiigti't 1911. „Par
tea proastă*1, n? spune dl. Șerban 
Ionescu, „este că dl. senator 
Nicolaescu are foarte puțin timp 
pentru platoul de filmare. Dom- 

nia-sa adaugă noi și noi episoade 
iar filmul pare a fi fără sfâtșit. 
Din această cauză n-am putut să 

dau curs invitației lui Lucian 
Pmtilip pentru noua coproducție 

româno-francezu „Salata11. (M B.)

A scapat viu din 
gura ursuiui

Dajic Pasul este născut in 
satul Rascoaia .și arc venerabila 
vârstă de t>4 de ani. Și-a înteme
iat aici o familie sanaioasa, a- 
vănd doi copii inimoși contre 
care unul lucrează la r.M Lonea. 
In sat este cunoscut ca un om 
deosebit de muncitor .și cu o 
inimă puternica, care, deși a fost 
pusă de atâtea ori la încercare, 
nu a cedat niciodată. In urina 
cu circa 10 zile, liind rugat de 
săteanul său Dumitru IJâlânesc 

să meargă el in acea noapte lr„ 
gică să doarmă la oi, .și-a luat 
cele necesare, fâcându-.și datoria 
mioritic.

11 las să povestească, de aici, 
de pe palul de spital, secția chi
rurgie Petroșani, undo este inter
nat, .starea sănătății sale fiind a- 
cum bună.

„Eram la locul numit dc noi 
Bănița .și m-am pus să mă culc, 
la câțiva metri de stâna dc oi. 
Cam pe la 11, crtd, aud câinele 
bătând mereu și mă trezesc. în
cep să strig: „țoi, țoi, ursul
măăăl11 L-am văzut așa prin în
tuneric la 150—200 in. Dintr-o 
dată a pornit spre mine ca o 
vijelie șl m-am trezit cu el 
înaintea mea. De abia am avut

Dfrel NEAMȚU, 
(Contimiaro In pag.

DEVIZA
zilei /

Ce ție nu-ți place, fă i 
altuia!
S-ar putea, ca lui, săi 
placa?!

Clipă de emoție pentru dl. prof. Nicolac Hiaș, rectorul 
VTP, la deschiderea noului an universitar.

,,Perudia” cucerește țiul!
Vineri spre orele prânzului, o 

imensă uzină pe roți, albă și fru
moasă, oprește în plin centrul 

Petroșimiului. Ceva lung, cu Re
morcă și motor, ceva cc amintea 
dc transportul sculelor lui Mic- 
hael Jackson, tot la un început 
de octombrie...

M-am uitat la numărul mașinii 
și am văzut că este cu însemnele 
Italiei, mai exact ale orașului 
Perugia. S-au deschis ușile — ce 
multe erau! — și‘a început des
cărcarea unor subansamble care 
au fost duse la pai ierul magazi
nului „Jiul11. Chiar mă gândeam 
când va începe completarea go
lului lăsat de fosta harababură. 
Și iată că, în frumoasa vineri dc 
octombrie, au apărut semnele 
viitorului. La „Jiul11 au fost aduse 
componentele din care se vor 
începe luci arde de asamblare a 
unor standuri la parter. Acum 
parcă nc-a mai venit inima la 
loc. Că — așa cum se spune — 
până nu vezi, nu crezi! Acum 
cred! (Genu TUȚU)

IMPORTANT l
Suntem in măsură să vă comu

nicăm noul orar al farmaciei din 
centrul orașului Petroșani, z.ilnio 
7—2.

Dacă responsabilii ar afișa și 
data la care orarul cu pricina 
intră în vigoare, nici chiar cei 
mai pretențioși nu ar avea nimic 
de obiectat. (A R.)
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’ Timp de trei luni, 80 dc șoferi se pot mândri că sunt

Cei care au doborât 
ștacheta

B Majoritatea „fruntașilor** sunt din Vulcan
Luna trecută, m întreaga Vale a Jiului agenții dc circulație 

au reținut 80 de permise ele conducere. Dacă, în perioada care a 
trecut până acum, in registrul de evidență al Biroului circulație 
din cadrul Poliției municipale Petroșani se consemna reținerea, în 
medie, a 30 de permise pe lună, iată că, în septembrie, s-a bătut 
recordul. Din totalul celor 80 de conducători auto, profesioniști și 
amatori, care și-au lăsat cartonașele roz în grija poliției, 58 au 
fost depistați ținând volanul după ce consumaseră „din-alea tari“.

1 e locul intui in topul permiselor suspendate se situcaza Vul
canul, cu 24 de exemplare. (Ghcorghe OLTEANU)

A scăpat viu din gura 
ursului

(Urmare din pagina I)

timp să iau bâta de jos. L-ant 
loMt și m-am trezit dintr-o dată 
la pământ apucându-mă cu gura 
<le piciorul dri pt, aici, deasupra 
genunchiului, împlântând adânc 

colții. Atunci a venit câinele, i-a 
Bănt in spate, m-a lăsat și s-a 
âus după câine, plecând in pă
dure. Cu piciorul sângerând am 
ajuns acasă, de acolo m-a dus 
la spital la l’ctrila Gheorghe Po- 
|>cscu și doctoi ii m-au trimis la 
Petroșani. Toți se miră cum de 
am rezistat și n-ant murit atunci 
(>e loc. Mulțumesc luj Dumnezeu 

că m-a scăpat, mă putea omori 
acolo pe loc. Am pățit multe in 
viața mea. Ain fost atacat de 
lupi, am avut două operații grele 
de hernie și una la rotulă. I.-am 
visat intr-o noapte, era lângă 
fereastră, mare și gălbui. Am 
strigat tare, unde sunt oile mele? 
și după aia m-am trezit".

Fumează liniștit și-mi spune 
că, întors acasă, va face o cerere 
la primar să aprobe slârpirea a- 
nimalelor. Lupii coboară în .sat, 
urșii mănâncă animalele aflate 
la coliba. Uite că atacă și oa
meni. Oare ce ziceți, o s-o a- 
probc?

La Vulcan
Jaf și spargeri

Joi, 7 octombrie, în jurul orei 
11, magazinul firmei particulare 
„Szuszana" a fost prădat. Patra 
indivizi au pătruns înăuntru, au 
imobilizat vânzătoarca „încăr
când" toți banii proveniți din în
casări. Se pare că sunt aceiași 
indivizi care au încercat, cu două 
zile mai devreme — adică marți 
— aceeași figură, reușită doar în 
parte. Stăm al naibii de bine, 
dacă asemenca chestii se petrec

In Lupeni

S-a descoperit un 
kV.C. public

Întrebați unde se află un WG public în Lupeni, iată ce au 
răspuns intervicvații; „la bar", „câte un copac mai retras", „sub 
podul Jiului', „peste drum de calea ferată, unde se bea berc multă 
și bună", „era... pe vremuri unde din fericire mai este Palatul 
Cultural", „cînd o să fie așa ceva in Lupeni mă aleg pe mine pri
mar". Aviz primarului: e pe calc să-și piardă funcția.

După cum spune și proverbul: „Cine caută găsește", am găsit 
și eu (cc-i drept, după îndelungi căutări) unicatul din Lupeni. Se 
află vis-a-vis de Cina, unde, cu numai 20 lei. te descarci de orice 
greutate, dacă le-ai încărcat Ia „Cina". (P.V.C.)

O urnă funerară 
-2 milioane

Un tânăr inginer electronist a 
lu.it — prin 1030 — drumul Eu
ropei de Vest. 1| chema Marius 
Cornoiu. După un periplu prin 
mai multe țări, se stabilise în 
Franța. Totul ar fi fost bine, 
dacă nu ar fi dat peste el Marele 
Ghinion. A decedat în urma unui 
accident rutier. Pentru ca urna 
funerară purtând cenușa sa să 
ajungă în țară sunt necesare două 
milioane lei. Dacă nu se strânge 
această sumă în timp util, rămă
șițele sale pământești vor fj în
gropate acolo, într-un cimitir al 
.săracilor. In școlile orașului Lu
peni se face chetă pentru ajuto
rarea profesorului Cornoiu, tată) 
celui decedat. Ar fi mult mai 
utilă deschiderea unui cont în 
bancă. (P.N.) 

în plină zi, pe cea mal circulată 
arteră a orașului. Poliția efec
tuează cercetări. In aceeași zi 
de joi, după amiaza, mai multe, 
cabane de vacanță situate pe 
Valea Ungurului au fost sparte. 
Au fost furate unele obiecte de 
valoare. Altele -— curios lucru — 
au rămas neatinse. Poliția din 
Vulcan nu se poate plânge că nu 
are dc lucru. Din păcate. (P.N.)

Coditul 1001
In Petroșani, copilul cu numă

rul 101)0 s-a născut mort. Era o 
fetiță care, din cauza unei sufe
rințe letale intrauterine, n-a 

mai văzut lumina zilei. In schimb, 
copilul cu numărul 1001 este 
sănătos și frumos. Este fiul lt-'i 
Gabriel-loan și al Marianei Ta- 
maș. El se numește Lucian-Sa- 
înuel, cântărește 3250 de grame 
și măsoară exact 49 de centime
tri. Făcând o socoteală simplă 
reiese câ. in Petroșani se nasc, 
in fiecare zi, exact 3,29 copii. Vă 
reamintim că la noi în oraș se 
oficiază, în medie, 1,17 căsătorii 
pe zi. Având în față aceste re
zultate pozitive anunțam cu 
mândrie patriotică Guvernoiul 
Român că minerii nu sunt doar 
revoluționari ci și fertili. Intr-un 
articol viitor vă vom aduce la 
cunoștință și sporul natura] al 
populației, (Mihai I3ARBU)

Siimbă'â scara, la „Pierde 
<rcn‘‘»

Daniel a făcut un 
câine pionier

B Știind că i trecuse vârsta 
pentru așa ceva, cățeaua se 
zbatea să scape dc cravată ( 

Sâmbătă, pe la șapte și jumă
tate seara. Daniel, personaj bi
necunoscut vulcănenilor, și-a fă
cut apariția în localul „Pierde 
tren" din apropierea gării Vul
can. Purta o cămașă din imitați# 
de piele peste care îmbiarase o 
scurteică brodată cu motiv# 
populare. Ghiar de la intrare # 
anunțat, cu glasu-1 lnconfundabll, 
ultima sa realizare: „Am făcut 
un câine pionier I". După care 
s-a pus la o masă șl a început să 
se scarmcne de mărunțiș pentru 
o bere. La scurt timp și-a făcui 
intrarea și nou-primitui în orgfP 
nizația pionierilor. Era, de fapt, 
o ea. Cățelușa dădea cu capuj 
In toate părțile căutând să scap# 
de cravata roșie pe care Daniel 
i-o înnodase temeinic la gât. Vă
zând că nu scapă de legătoar#, 
s-a culcat, resemnată, lângă baF. 
A stat acolo până când „instruc
torul" Daniel și stăpânul ci, nea 
Marin, și-au terminat dc- băut 
halbele cu bere.

A doua zi, putea fi vâzulă 
sub o masă din terasa localului, 
Era fără cravată. Probabil că U 
convinsese pe nea Mărin că ei fi 
trecuse vârsta pionieratului, 
(Gh. O.)

Furt de 
autoturisme

Am intrat, nu în Europa el 
direct în America. Se (ură ma< 
șini. A dispărut din zona, libră
riei „Ion Creangă" din Petro
șani autoturismul cu numărij] 
5 IID 479 marca Volkswagen 
Delta Pacific, culoarea gris meta
lizat. Cine cunoaște amănunt# 
sau poate oferi indicii este rugai 
să anunțe Poliția Petroșani satț 
administrația ziarului. Se oferă 
recompensă din partea păguba
șului, un cunoscut medic uifl 
Petroșani. (Al. II.) 4 
programul' 

TV.
Recent, deschis, noul magazin „Floare de colț** din 

Lupeni, este bine cunoscut.
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Vânătorească

Octombîia - sizonul
' Anual fauna noastră carpati
nă sporește natuial și se dimi
nuează tot natura). Din când în 
când, adică odată pe un legal, 
sau de alte ou ilegal, țeava 
puștii se îndreaptă însă 
cu sau fără lunetă, spre regina 
pădurilor — capra neagră, tri
mițând glonțul moi ții în carnea

A (mai) căzut 
un zid

Baruț rockerilor din Vulcan 
(situat peste drum dc școala nr. 
1) se află din nou In centrul n- 
tcnțici. Sâmbătă scara, peretele 
dinspre curtea inteuoara a loca- 
Jului «-a prăbușit. Nu se știe 
dacă decibelii instalației muzicale 
|1 ritmul trepidant a) dansurilor 
spe-ifice acestui stil nu avut un 
roj în demolarea zidului. Clădirea 
este una dintre cele mai vechi 

din oraș, asta-1 cert. Mai deunăzi 
avuseseră oarece probleme cu 
poliția, pe chestia cu sicriul pe 
post de ornament Acum, zidul 
MrlmM Bieții rocker* lai eu 
«blntoei 0’.N)

la Capra Neagră
vie și fragedă a acestor feline 
șl rare exemplare.

In această lună Inspectoratul 
județean al Ocolului Silvio Hu
nedoara Deva, arc aprobat vâ- 
naica a două capele mascul), ale 
căror tiofec Vor lua drumul 
străinătății. Vânătoarea se desfă
șoară într-o echipă mixtă cu re
prezentanții Germanici, timp dc 
4—5 zile, caic plătesc în mare 
valută capul ce împodobește 
ancestral mioritica noastră pă
dure seculară. Carnea și pielea 
rămân insă in patrimoniul local, 
fiind comercializată conform le
gilor in vigoare.

Anual fauna noastră carpati
nă sporește natural și se dimi
nuează artificial. Dacă aș ști 
care din puținele exemplare se 
vor afla în călarea puștii, m-aș 
ruga apelor să nu )c adape, o- 
chiului de pâdujp sfi nu le pri
mească. Dar cine se ponte pune 
In fața puștii, mai ales rând sta
tutul ei este legiferat de lăcomia 
omului a cărui mână nu este o- 
prilă de a apăsa jx trăgaci, nici 
aluncj când este vorba dc viața 
semenilor săi.

Octombrie — sezonul de vâ 
nafome la Capra Neitfie.

HOROSCOP
BALANțA — CÂINELE

Ați putea (rc)deveni ceva mai 
cooperanți cu partenerii, jnclusiv 
cu cei din domeniul familial.

SCORPION — MISTREȚ

Dincolo dc câteva mici probleme 
noescnțialc — rare vă indispun 
totuși — aveți parte dc o zi fru
moasă.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Fără îndoială, dacă doriți azi 
inima cuiva, Cupidon este cu dv.

CAPRICORN — BOU

Atenția dv, e îndreptată mai 
mult spre relații dc serviciu.

VĂRSĂTOR — TIGRU

Treptat, treptat, reveniți în 
centrul atenției. Încercați să vă 
mențineți aici cât mai mult timp.

PEȘTI — IEPURE

K bine să vă gândiți la un 
plan pentru recondiționarca dv. 
fizică.

BERBEC — DRAGON

Eșecul sentimental poate fi re
pede uitat, dacă vă veți dedica 
ziua activităților legate de artă.

TAUB —ȘARPB

Dacă v-a|i gândit azi la afaceri, 
o veste proastă. Astrcle vă pre
zic șanse aproape nule.

GEMENI — CAL

Acum aveți nebânuita șansă 
de a confirma bunele impresii 
pe care le au alții în legătură cu 
activitatea dv, profesională.

BAG — OAIE

Pentru azi, ce) inai indicat este 
să vă dedicați rezolvării unor 
probleme familiale.

LEU — MAIMUȚA

Nu veți rezista tentației dc a 
călători, de a face vizite șl de a 
vă „implementa" In cele mai a- 
glomeratc locuri.

FECIOARA — COCOȘUL

Sunteți deosebit de comunica
tiv, de socmbU. Cu toate acestea 
o problemă fam»i>aJA nu vă dă 
pur»..

MARȚI, 12 OCTOMBRIE

7,00 TVM.
10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Video-lcxi^on.
12,00 Lumină din lumină.
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14,10 TVR Iași.
15,00 TVR CluJ-Napoc.-i
16,00 Arte vizuale.
16,20 Povestea vorbei,
16.45 Actualități.
17,00 Conviețulri-magazin.
18,00 Pariați pe campion I
18.30 Privind spre Spania !
19,00 Curat-murdar I
19.30 Desene animate
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20.45 Ce-i de făcut 7
21.15 Telecinemateca Sabotaj.
22,50 Documentar TV.
23.15 Actualități.
23,35 A venit toamna...
21,00 Insomniile românului.

DAGS TV
MARȚI, 12 OCTOMBRIE

— ora 19,00: Comando Tx'opard 
(Superacțiune comando)

— oi a 20,30 ; Revista presei. ,

— ora 20,40 ; Americanul (O* 
țiune, diamî)
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POPICE

„Minerii au intrat înaintea Rmiiiei ia Europa
Minerul Vulcan - locul 111 in lume

FOTBAL DIV IZ»A A

Victoria lui Cîoabâ
JIUL' PETROȘANI — CFR 

CLUJ 3—0 (1—0).

Joi a sosit in țară delegația României, cea 
care ne-a reprezentat cu cinste în marea între
cere, desfășurată în Germania, la Planckstadt, 
și unde Minerul Vulcan, campioana țării la 
popice, a ocupat locul 111 în Gupa Mondială. Au 
/ost prezente 15 națiuni Cu o mare și veche tra
diție în sportul bilelor’și al popicelor, cu foști 
și actuali campioni mondiali la individual și la 
perechi, care au trebuit să se încline de data 
qceasta în fața românilor, 0 adevărată forță 
sportivă care vine vertiginos din urmă. Dacă 
anul trecut Minerul a ocupat un modest loc VI, 
anul acesta saltul a fost extraordinar, mai ales 
că gruparea Europei centrale nu dădea Mineru
lui nici un fel de șansă pe podium, înainte de 
intrarea în arenă. Antrenorul federal șl princi
pal al echipei, prof. Valeriu Pișcoi, secondat 
de maestrul sportului Ilie Băiașu, a trimis pe 
pistă nume ca Pop, Grigorescu. Lupu, Silivestrfi, 
Ardac, titular! de drept și în echipa națională. 
In prima zi a calificărilor, ordinea a fost ur
mătoarea: Croația locul I, Germania locul II, 
Slovenia locu) III, România locul IV. Au fost 
folosiți Pop, Grigorescu, Lupu, Ardac. In ziua 
a doua pe pista trei, locul lui Ardac a fost 
luat de maestrul sportului Gheorghe Silivestru, 
care la cei 47 de ani ai săi a intrat din nou în 
topul mondial.

Minorul a încheiat competiția cu 3318 p.d., 
fiind devansată cu 18 bețe de ocupanta locului 
II, Croația, și cu 40 de bețe de ocupanta locu
lui I, Slovenia. In urmă a rămas Germania, 
chiar țara organizatoare a marelui șlem.

Întrecerile au fost urmărite de un număr 
record de spectatori, față de anul trecut, când 
disputa nu s-a ridicat la un asemenea nivel de 
reprezentare.

Pentru această reușită și ca o recunoaștere a 
valorii popicelor românești, echipa națională a 
fost invitată să participe în această Iarnă în 
localitatea Jena la inaugurarea unei noi piste 
de conclus. La una din școlile orașului, cei doi 
antrenori, Valeriu Pișcoi și Ilie Băiașu, au pre
dat după încheierea disputei câteva ore din 
alfabetul popicelor, copiilor care au văzut cu 
acest prilej adevărata față a României.

Și ca un amănunt deloc de neglijat, în ultima 
zi de concurs, toată suflarea sălii a trecut de 
partea românilor, aplaudându-i și încurajându-i 
ca pe proprii jucători. Poate șl aceasta a făcut 
ca ordinea din prima zl să sufere modificări 
esențiale. De remarcat că M.T.S. nu s-a implicat 
deloc în această participare, totul rămânând la 
îndemâna Minorului, care a găsit, însă, aici în 
Valea Jiului toate resursele de care a avut ne
voie. RĂII, Liga Minerilor. EM Vulcan, EM 
Livezeni.

RUGBY

CUPA ROMÂNIEI
MIXERUL LUPENI — ȘTIIN

ȚA PETROȘANI 15—3 (7—3).
Deși campionatul le-a despăr

țit pentru acest final compelițio- 
nal, schimbând puțin ierarhiile, 
cele doua protagoniști) ale rug- 
b>-alui local, rivale pe terenul 
de sport, prietene in afara lui, 
au fost din nou față in față. A- 
ceastă etapă de cupă a oferit 
ambilor antrenori posibilitatea 
de a rula și alți jucători, mulți 
dintre ei tineri sau ținuți pe 
banei de rezerve.

Odspețif au deschis scorul 
pi intr-un dropgol inscris specta
culos de Ivânuș, obligând tribu
nele să-și încurajeze lavoriții, A 
urmat presingul gazdelor cu Pan- 
delea și Dccebal la timonă, dar 
ultimul in’r-o fază de a*ac scapă 
mingea și amână încercarea. Tot 
*1, însă, va pune primul eseu al 
reprizei sprintând irezistibil spro 
linia de țintă, răsturnând avanta

jul Științei. I’andclea transfor
mă și 7—3 la pauză.

Partea a doua a întâlnirii a 
avut aceeași desfășurare, cu Mi
nerul în postură de favorită. Ea 
a dominat, a jucat mai combativ 
și în consecință a înscris încă 
trei puncte dintr-o lovitură de 
pedeapsă, transformată precis de 
I’andelca. Știința nu reușește să 
mai înscrie și datorită unor gre
șeli individuale dar și a inter
venției sigure a liniej de treisfer- 
turi a gazdelor. Minerul se des
prinde totuși, de adversar prin- 
tr-un eseu la fel de spectaculos 
ca și primul, înscris de același 
aripă Văduva, care a fost mereu 
la start.

!n celalalt meci al grupei CSM 
Sibiu — Minerul Berbești 41—6.

Sâmbătă, 16 octombrie: CSM 
Sibiu — Minerii) Lupeni; Știința 
Petroșani — Minerul Dcrbcșli.

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE: Armătura 

Zalău — Metrzm Brașov 2—0, CFR Timi
șoara — CSM Reșița 2—0; Phoenix — 
FC Maramuieș 3—5; Tractorul Brașov — 
Gaz Metan Mediaș 3—0; Metalul Bocșa — 
FC Corv nul 0—1; ICIM Brașov — FC 
Bihor 2—0; Gloria Reșița — Jiui 1ELIF 
Craiova 2—0; Jiul Petroșani — CFR Cluj
3—0; FO Drobcta — Unirea Alba Iulia
■2—O

CLASAMENT
1. Unirea A. I. 9 6 2 1 20— 8 14
2. FC Maramureș 9 6 î 2 29—15 13
3. CSM Reșița 9 6 1 2 16—10 13
4. Gloria Reșița 9 4 4 1 17— 7 12
5. Tractorul* Brașov 3 6 0 3 14— 8 12
6. JIUL Petroșani J 4 1 4 15— 9 9
7. ICIM Brașov 9 3 3 3 12—10 9
8. Jiul 1ELIF Craiova 9 4 1 4 12—12 8
9. FC Drobcta 9 4 1 4 13—14 9

10 CFR Cluj 9 3 3 3 11—15 9
11. FC Bihor 9 3 2 4 12— 9 8
12 Gaz Metan 0 3 2 4 9—13 8
83. Met rom Brașov 9 3 1 5 9—13 7
14. Corvinul 9 3 1 5 8—14 7
15. Armătura 9 3 1 5 11—18 7
U3 CFR Timișoara 9 2 2 5 7—13 6
17. Phoenix B. M. 9 3 0 6 10—18 6
18. Metalul Bocșa 9 1 2 6 7—26 4

ETAPA VIITOARE, 1G octombrie: 
CSM Reșița — Phoenix Baia Marc; Cor- 
vinul — Armătura Zelău; M-trom Brașov 
— CFR Timișoara; Gaz Metan M< diaș — 
Metalul Bocșa; CIR Cluj — Tractorul 
Brașov; FC Maramureș — Gloria Reșița; 
FC Bihor — FG Drobela; Jiul IEIJF — 
ICIM Brașov; Unirea Alba Iulia — Jiul 
Petroșani.

Mâine, 13 octombrie
ROMÂNIA — BELGIA

Așadar, ziua cea mare a sosit. 
La București, cu începere de la 
ora 19, reprezentativa de fotbal 
a României se va lua la trântă 
cu „diavolii roșii", într-un meci 
in care echipa lui Anghel Iordă- 
nescu nu are voie să piardă.^

Belgienii au sosit ieri, aducând 
cq ei 3 containere cu mâncare, o 
întreagă costumație de schimb și 
șampania pentru a sărbători vic
toria. Optimismu] domnește.

Tot mâine, Țara Galilor — Ci
pru .sau o victorie a adversarilor 
noștri din ultima partidă ce va 
avea loc la 17 noiembrie, la ei 
acasă.

Victoria românească este aștep
tata de milioane de telespectatori 
dar și de... Statele Unite ale 
Amcricii.

Tribune goale, atmosferă ■ de
zolantă. O mare parte a publi
cului prezent la acest joc a hui
duit la nesfârșit echipa Jiul, chiar 
și la scorul de 3—0. O campanie 
otrăvitoare, dusă de cei mai cinici 
și mai înverșunați dușmani ai 
sportului, într-0 etapă de recon
strucție a echipei. Gei care o 
întrețin se cunosc. Unii spun că 
ei ar fi rămași aici din memo
rabila acțiune 700, alții spun că 
ar fi chiar localnici, dar cu bu

letin neschimbat, purtând șî 
astăzi pancartele trecutului. Jo
cul a fost pe muchie de cuțit. 
Chiar dacă în final rezultatul a 
fost 3—0, oaspeții au avut în 
două rânduri golul în picioare, 
ratând de puțin deschiderea sco
rului. Jiul a început furtunos, cu 
acțiuni purtate în mare viteză, 
acoperind mai bine suprafața de 
joc, căutând mereu culoarele de 
gol. S-a șutat la poartă șl s-a 
luptat pentru fiecare balon, pe 
fondul unei alte discipline de 
joc. In niin. 10, Stăncic a încercat R 
vigilența lui giucur, după un 
lung șir de pase, iar Stoica a 
șutat și el, min. 16, dar Jucan 
s-a opus la timp. In min. 25 
CFR-uI a fost pe punctul de a

deschide scorul. Trușcă a dnw 
rat vijelios pe dreapta, a centra» 
precis și in mare viteză, dar Ma
tei, din 10 m, a trimis incredibil 
pe lângă poartă. Rolurile s-.n» 
schimbai. Gazdele au atacat ime
diat cu Cioabă în postură de co
ordonator, cursa acestuia de a- 
proape 60 m, s-a soldat cu pasul 
decisiv spre omul de gol J am 
numit pe Mangalagiu, și 1—0, 
min. 33. In min. 36 Huza a În
scris cu capul, dar C. Gherghă 
a fluierat fault in atac la porto?»

După pauză, Jiul a >xa» șl 
mai îndrăzneț, forțând desprin
derea. După ce Matei, min. 51, 
a ratat egalarea, balonul s-a 
scurs pe lângă bară, peste pa*-U 
minute s-a înscris și golul doi. 
Huza a șutat puternic cu stângul, 
Ciucur a respins în față, N< > 
eoni a fost agățat în careu șl s-l» 
dictat penalty. A executat Cîoabâ 
cu dezinvoltură și siguranță, ră
dicând scorul la 2—0. La adăp-Mp 
tul acestui avantaj, Știrbulesctl 
și-a permis două curse pe eoni 
propriu, înscriind cu sânge iec< 
în min. 80 un gol spectaculos 
Aparițiile lui Szoradi ți FrumoeM 
în ultimele douăzeci de minute a4 
avut darul de a mări numărul 
posibililor titulari pentru pari** 

dele ce urmează.

□UDO

FOTBAL, DIVIZIA B

Pagină realizată de:
Porci NEAMȚU

REZULTATE TEHNICE: CS Olt — CS 
Târgoviște 3—1; AS Paroșcni — Electr. 
C. de Argeș 1—0; Unirea Al, — Cimentul 
Pioni 1—1; ROVA Roșiori — Minei uj Mă- 
tăsarj 2—0; Metalurgistul Slatina — Me
talurgistul Cugir 1—1; Chimia Găiești — 
Metalurgistul Sadu 1—0; Minerul Uricanl
— Petrolul Videle 1—0; Jiul Rovinari — 
Parângul Lonca 4—2; Minerul Lupeni — 
Dacia Pitești 2—1; Constructorii Craiova
— Petrolul Stoina 1—0.

CLASAMENT
1.
2.

Minerul Uricani 
Petrolul Stoina

11 6 2 3 20— 9 11
11 7 0 4 20—11 14

3. CS Târgoviște 11 6 2 3 20—13 14
4. Jiul Rovinari 11 6 1 4 20—12 13
5. Dacia Pitești H 6 1 4 18—10 13
6. Met. Cugir 11 6 1 4 23—16 13
7. Parângul Lonca ir 6 0 5 18—11 12
8. Min. Mătăsari ii 5 2 4 16—11 Î2
0. Minerul Lupeni ii 5 1 5 13—15 11

10. Con.str. Craiova ii 5 1 5 13—17 11
11. ROVA Roșiori ii 4 3 4 14—19 11
12. Unirea Alexan. ii 4 2 5 -zl—17 10
13. Cimentul Fienj ii 4 2 5 19—18 10
14. Electr. C. de Argeș ii 5 0 f> 17—21 10
15. Metal. Sadu ii 5 0 6 9—19 10
16. Chimia Găk’Ști ii 4 2 5 12—30 10
17. Metal. Slatina ii 3 3 5 IC—31 9
W. AS Paroșeni n 3 2 6 12—15 8
19. Petrolul Videle ii 4 0 7 7—14 8
20 CS Olt 1! 3 1 7 12—19 7

ETAPA VIITOARE, 17 octombrie: E-
iectr. C. de Argeș — CS Târgoviște; Ci
mentul Fieni — AS Paroșeni; Minerul 
Mătăsuri — Unirea Alexandria; Metalur
gistul Cugir — ROVA Roșiori; Metalur
gistul Sadu — Metalurgistul Slatina; Pe
trolul Videle — Chimia Găiești; Parângul 
Lonca — Minerul Urleanl; Dacia Pitești 
— Jinl Rovinari; Petrolul Stoina — Ml- 
Mi«l Lupeni; Constr Craiova — CS Olt.

Jiul Petrih a trecut ds „zonă”!
La Arad, în etapa dc zonă pentru echipe de uneres-speianțe, 

Jiul Petrila a avut o comportare meritorie cucerind prin j>xloka 
Cristina Sandu titlul de campioană zonală. ,

Sportiva pctrilcană concurând Ja categoria 61 kg, a învinș 
prin ippon pe Monica Mocanu (Alba), pe Dana Barta (Lugoj), pa 
Narcisa Imoșanu, pe Claudia Mikloș (Huedin) și in finală pe 
Auriră Stancu (Deva).

Vicceampioana țării Petronela Pușcaș, cat. 72 kg, a |
locul II, trecând in primul tur de Daniela Furieș (Arad) și in lutul 
II de Andreea Dcath (Cluj). Pierde in tui ul 111 la campioana țani 
Mihaela Rus (Reșița).

La cat. 52 kg. Carmen Băduță a ocupat în final locul H!, 
printre învinse numărându-se Carmen Lupca (Lugoj), Gianma 
Diacon u (Arad). A pierdut la Gianina Solomon (CSS Deva). 1» 
rccalilicări Carmen o învinge pe Liliana Cicioc (Satu Mare).

Claudia Barcsa ,cat. 41 Kg,” a avut de înfruntat pe judi-kn 
Ioana Bivoloo și pe Emilia Lupea pe care le-a învins, pierzând 
insă ia Dana Pușcaș din Deva. în recalificări ea a ocupat locul IV,

Iullana Băduță, 13 ani, cat. 48 kg, a câștigat în primul 1n^ 
dar a pierdut in următoarele două, fiind învinsă și in recalificări.

Narcisa Imoșan a ocupat locul V.

Fotbal, divizia C Fotbal, feminin
REZULTATE TEHNICE: Aurul Brad — 

CFR Simeria 7—1; Minerul Certej — Mu
reșul Deva 2—1; Mctaloplustica Orăștie — 
Cerna Cristur 5—1; Minerul Bârbăteni — 
Haber Hațeg 3—0; Minerul Aninoasa — 
Metalul Criscior 1—0; Victoria Călan — 
Minerii; Ghelari 1—1; Minerul Tcliuc — 
Jiul Petrila 4—1; Constructorul Hunedoa
ra — Minerul Vulcan 1—0.

CLASAM! N’l

1. Minerul Ghelari 8 S 3 0 13— 4 13
2. Minerul Certej 8 6 ) 1 19—10 13
3. Mureșul Deva 8 5 1 2 24— 5 11
4. Constructorul 8 5 1 2 11—15 11
5. Aurul Brad 8 4 2 2 21— 9 10
6. Min. Bărbăteni 8 4 1 3 13—10 b
7. Min Aninoasa 8 4 0 4 21—16 8
8 Mrneru; Vulcan 3 3 2 3 14—10 8
9. Metaloplastica a 3 2 3 14—10 8

10. Itaber Hațeg 8 3 2 3 11— 3 8
11 . Minerul Teliuc 8 2 2 4 11—12 6

12. Metnlul Criscior 8 2 2 4 9—15 6
13. Jiul Petrila 8 3 0 5 10—23 6
14. Victoria Culan 8 1 3 4 7—11 5
15. CFR Simeria 8 1 I 6 4—22 a
16. Cerna Cristur 8 1 1 6 3—35 3

ETAPA VIITOARE, 17 octombrie; CFn
Simeria — Minerul Certe); Minerul Vul
can — Aurul Ibad, Jiul Petrii» — Con- 
suuctoruL Hunedoara; Minerul Ghe
lari — Mineiul Tcliuc; Minerul Aninoasa 
— Victoria Călan; Cerna Crislur — Mi
nerul Bă r Tăiem; Mureșul Deva — Mcta- 
loplastle-a Orăștie; Metalul Criscior — 
>Iaber Hațeg.

I EZULTATE ANTERIOARE: Indus
tria 1’. Oradea — îndes Sibiu 1—3j 61 f| 
Tg. A ureș — îndes Sibiu 1—1; Industria 
Ușoajt Oradea — CFR Tg. Mureș *—3 
(lipsă asistență medicală); Flamura Sat]f 
Mare — CFR Tg. Mureș 2—0; Clepsidra-’ 
Cluj — 1U Oradea 3—0 (neprezentarejf’ 
CFR Tg. Mureș -— Universitatea PcHft* 
țani 0—2. 1

CLASAMENT
4 
a
4
3
5 
3

Petroșani a avut clapă 
liberă, din cauza retragerii din eannțKmai 
a patru echipe.

1. Clepsidra Cluj
2. Flamura S. J
3. Univ. Petroșan
4. îndes Sibiu
5. CFR Tg. Mure
6. I.U. Oradea

• Univeisit.itca

3
2
2
2
1
0

1 
>
6
0 
0
•

0 
o
2
1
4
3

1 
a
4 
a

REZULTATELE CONCURSULUI ,
PRONOSPORT - 4

DIN 10 OCTOMBR'E 1093 N J
1. Aciieale — Padova (pauza)
2. Acirealc — Padova (final) Mi
3. Ancona — Palermo u
4. Buri — Ancona (pauză) y
5. Băii — Ancona (final)
6. Brescia — Mo uza
7. Cesena — Lncchcse (pauză) 8,1
6. Cesena Lucchese (final) >M
9. Loscnza — F. Andria (pauză) *1

19. Cosenza — F. Andria țiinal) >U
11. Ftorentina — Pisa ț?
12. Modr'na — Ravcnna 4
13. Pescara — Verona r i

Fond totaj de câștiguri: »v **> »♦ **
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1UBIȚ1LOR mei părinți Maria 
|i Vasile Bacmschi (Aninoasd), 
fratelui Vasile și cumnatului 
Nicolae un călduros „La mulți 
ani I", cât și doamnei Marcela 
Popa. Mihai Bacinschl. (0126132)

LA ÎMPLINIREA celor 2 ani
șori dorim scumpei noastre ne
poțele Andreea Mite toate florile 
însoțite de dragostea noastră șl 
mulți, mulți ani. Bunicii Cică 
fl Tina Ciocea. (0126124)

17 GAROAFE pentru scumpa 
noastră fiică și soră Ana-Maria 
Rad din Petrila și un călduros 
„La mulți ani l*. din partea 
părinților și a frățiorilor. 
(0126116)

VÂNZĂRI

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, str. 1 Decembrie 1918. 
bl. 97/39 (lângă Primărie), orele 
16—19. (0126127)

VÂND remorcă descoperită 7 
tone. Relații : telefon 545125. 
(0126128)

VÂND Trabant Combi. Tele
fon 544559, seara. (0126120)

SOCIETATEA Comercială Mo- 
bllux, vinde convenabil, lemne 
de foc. Petroșani (vizavi de 
IUMP). Telefon 543483. (0126118)

VÂND apartament 2 camere. 
Deva, Minerului, etaj 1. gaze, 
telefon, balcon închis. Relații: 
telefon 617461 (Deva), 541265 
(Petroșani) P rt negociabil. 
(0126093)

VÂND urgent teren construi- 
bil 1500 mp. zonă centrală Vul
can. preț negociabil, telefon 
545205, după ora 15. (0126120)

VÂND apartament 2 camere, 
îmbunătățit, Petroșani, Aviato
rilor, bloc 54, sc. 3, et. 3, ap. 37, 
între orele 10—17. (0126123)

VÂND garsonieră Petrila, str 
Republicii, bloc 103 A/12, etaj 
2 (0126125)

OFERTE SERVICIU

SG TRANS SERV Internațional 
angajează tinere 19—25 ani ea 
vânzător gestionar. Telefon 
541353, după ora 20. (0126115)

SOCIETATEA Comercială Lo
tus Import-Export SRL (discote
ca UTP), angajează barman-os- 
pătar. Relații, după ora 18 
(0126034)

FIRMA, angajez fete tinere, 
pentru meseria de barman. Re
lații : telefon 541528, 543282.
(0126104)

PIERDERI

PIERDUT carnet student pe 
numele Leordean Radu, eliberat 
de UT Petroșani. 11 declar nul. 
(0126126)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Mihăilă Ioan, eliberat 
de RAGCL Petrila. ll declar 
nul. (0126109)

PIERDUT legitimații bibliote
că și periodice pe numele Râș- 
noveanu Cristian, eliberate de 
UT Petroșani, Le declar nule. 
(0126122)

PIERDUT chitanță de depu
nător „Caritas" pe numele Maria 
Iulian (șofer), Lupeni, Viitorului. 
Adresați; Roca Ion. Lupeni, A- 
leea Liliacului, bloc 7/20. Ofer 
recompensă. (0126090)

PIERDUT carnet de sănătate 
pe numele Acasandrei Marinela, 
eliberat de Dispensarul Lupeni. 

II declar nul. (0126086)

Câștiguri suplimentare la 
obligațiunile CEC

Casa de Economii și Consemnațiuni pune in vânzare 
obligațiunile CEC cu câștiguri in tot cursul lunii octom
brie a.c., la valoarea lor nominală fără suprataxă.

Pe lângă tragerea obișnui'ă lunară la care se acordă 
peste 7600 câștiguri în valoare de 55,6 milioane lei, la 
sfârșitul lunii octombrie se organizează și o tragere su
plimentară a obligațiunilor CEC care oferă importante 
câștiguri.

Pentru a putea participa la tragerea la sorți a obli
gațiunilor CEC cu câștiguri de la sfârșitul lunii octom
brie, obligațiunile CEC se pot cumpăra de Ia toate unită
țile CEC din județ.

VÂND țuica de prună. Relații: 
telefon 48453. Tg. Jiu, după ora 
16 (0126101)

VÂND garsonieră Petroșani, 
central, preț informativ 1 200 000. 
Re1.iții : str. Eroilor. nr. 3. 
(0126102)

VANI) rulota nouă 
cu microunde sigilat. 
511528, .>4.3282. (0126030)

și cuptor 
Telefon

DECESE

SORA Marina, cumnatul Izvorel, nepoata Cosmina anunță 
cu durere încetarea fulgerătoare din viață a dragului lor

SURD GHEORGIIE (19 ani)

Nu te vom uita niciodată, Ghiță! (0126105)

COLECTIVUL clasei a Xll-a C a Liceului Industrial Vulcan, 

împărtășește durerea colegei Carmen Popescu pricinuită de decesul 

prematur al tatălui ei.

Sincere condoleanțe. (0126107)

COMEMORARE

Au TRECUT 5 ani de tristețe și dor de când a plecat pc 
drumul fără intoarcere iubitul nostru soț și tată

ing. FEIER GHEORGHE

Veșnică amintire. Soția și fiica. (0126111)
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N O U!
Joi, ora 10, vă inv*tăm la DESCHIDEREA PRIMULUI 

MAGAZIN CU PROFIL

C O M T I M
LUPENI

in Bulevardul Păcii, bloc 4 (Bărbăteni). (0126119)

VÂND casă cu teren arabil și 
fanaț In Petroșani — I.ivezeni 
Telefon 543262. (0126099) PUBLICITATE

PKlMAR A PfcTROȘANi
PROIECTANȚI I

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

1. — Plan urbanist'c de detaliu pentru zona cuprinsă 
intre str. 9 Mai și drumul de tranzit în vederea concesio
nării terenurilor pentru locuințe și dotări.

2- — Plan urbanistic zonal pentru amenajarea zone* 
de agrement „Parângul Mic“ — Stație de urcare și stație 
terminus, în vederea dotării.

3- — Plan urbanistic de detaliu pentru zona cartieru
lui Aeroport și p'ața „Dacia“ în vederea concesionării 
terenurilor pentru spații comerciale, prestări servicii, bi
rouri, firme, dotări.

Ofertele pot i‘ depuse la Primăria municipiului Pe
troșani, până Ia data de 1 decembrie 1993, și vor cuprin
de :

a) termenele de finalizare ale proiectelor (zile)
b) valoarea de contractare (lei)
c) gradul de competență al proicctanților și speciali

tatea.
SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI — ing. luliana Făgaș
VÂND carosei .e Mercedes și 

piese schimb motor. Petroșani. 
Independenței 1/10. (0126100)

VÂND televizor color Philips, 
video Sa ba Petroșani, Gheorghe 
Barițiu, 22 Telefon 515826. 
(0126106)

VÂND urgent sideocameră 
VHS-C plus set monitor cu cabluri 
Înregistrate. Relații, Vulcan, str. 
Parc Octogon, bloc P, ap. 18, 
Intre orele 19—21. (0126108)

S.C. Electro - Star SRL
Petroșani, str. Avram tancu, nr. 8, telefon 515632, vinde

■ TV color Goklstar, Mcgavision, NEI
■ Instalații recepție satelit
■ Garanție, service postgaranție, montaj. (0126121)

VÂND ca-ă cinci camere, gră
dină și mobilă. I’aroșeni, Lilia
cului, nr. 17 (Sohodoi). (0126110)

CEDEZ spațiu comercial 216 
mp. Lupeni. Telefon 560003. 
(01260,3)

VÂND apartament 2 camere 
In Petrila, 8 Martie, bloc 19, 
etaj 5, ap 22. (0126117)

S. C. Bibliofor Deva
anunță deschiderea magazinului MUZICA din Petroșani, 

în localul unității MIC GROS, nr. 36
AGENȚII ECONOMII 1 POT CUMPĂRĂ IN CONTI

NUARE DE LA UNITATEA 36 MIC GROS ÎNTREAGA 
GAMA I)E RECHIZITE DE BIROU SI ARTICOLE DE 
PAPETARIE. (0126131)

S.C. „ALIMPROD 
CONEEL” SwL Feirna

cartier 8 Martie magazinul 42, in vederea descinderii ți
nui modern restaurant

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer tiner»(c) calificați in meseriile de 

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

cursuri de 2—3 luni la Brașov sau București tineri(e) cu 
aptitudini in domeniu. Se asigură plata școlarizării și 
bursă.

Condiții: absolvenți de liceu sau școală prolcsională, 
vârsta niax'mă 22 ani, seriozitate și ținută agreabilă-

Cotidianul de opinii și Informații „ZORI NOI” aparo sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S-A. 

înregistrata la Registrul Comerțului sub
ar. J 20/621/1901.

Conl virament: 507060201 — BCR Po- 
froșani. 
a Directori MiRCEA BUJORESGU

Director executiv] Ing. Alexandru
MOGDAN

7
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 

Petroșani, str. Nicolac Dâlccscu nr 2. 
Telefoane: 5I1G02 (dircctor-rcdactor șef); 
515072 (director cxcculiv-administrativ 
difuzare), 5124G1 (secții). Inx: 093/545072

TIPARUL: Tipografia Petroșani. »tr. 
Nicolac Ilălcescu nr. 2. Telefon 54I3G5.

Materialele Decomandate șl 
nepubllcalo nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală $1 Juridică 

asupra corectitudinii dalelor cu- 
prinso In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU i 

Responsabil de număr i

Sorin OPREA.
Corectura i

Emilio ACHIREI
Viorica FIRȚULESG'U


