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Să sperăm că 
caldă si *

Anul 1993 este aproape de 
(jnal. Ei șl 71, ar spune oricine 
ar li întrebat. Am mal trecut ani 
j] ani și noi, cel din Valea Jiuluui, 
ne-am pus suferințele una peste 
alta, Încercând să răzbim. Și 
când ne-a fost greu și când ne-a 
fost ușor. Cu toate acestea însă, 
Sin punct de vedere ai necazuri
lor. se pare că anul 1993 a pus 
Capac la toți anii de până acum. 
'Anul 1993 este singurul an din 
Ultimii 10 in care populația Văii 
Jiului nu a beneficiat de apă 
Caldă menajeră deloc. Cel puțin 
pana-acum. Dar cine garantează 
că vom avea dc-acum încolo ? 
Sinceri să fim. nu vom ști dacă 
există un asemenea garant.

Ultimele încercări ne dau 
loturi speranța că ar exista o 
Șan-.ă. Una din aceste șanse ar 
fi încercarea din ultimul timp 
a d-lui director general al RAH. 
Ing. Alexandru Blaj. Dar iată 
âe.pre ce este vorba. Dumnealui 
a adresat tuturor primarilor o 
scrisoare al cărei conținut il 
red un în cele ce urmează :

„Stimate domnule primar
Va1 aduc la cunoștință că in 

Zilele dc 15 octombrie 1993 la 
Termocentrala Paroșeni și. res
pectiv, 1G octombrie 1993 la se
diul RAH ne-am întâlnit cu fac
torii rcasabili și interesați i. 
țezolv trea mult discutatei pro
bleme referitoare la aproviziona
re.; cu agent termic a populației 
din Valea .fiului.

0 -atisfacție trebuie să vă 
spun, că împreună am găsit so
luțiile cele mai rezonabile de 
deblocare financiara, fapt «c 
conduce la furnizarea agentului 
tebnio că‘. •« populație în cel mal 
scurt timp

Ne-am izbit însă de o situație 
delicată ir1 ceea Ce privește aso
ciațiile de locatari, unde lă rog 
r< .jiectiK» a interveni și dv, în 
sensul intrării lor in atribuții, a 
colaborării în teritoriu cu toți cei 
care av<’m chiar și numai obli
gații morale do a ne implica în 
rezolvarea multiplelor probleme 
cu care ne confruntăm.

Nutresc speranța <â vom cola
bora fructuos pentru că numai 
împreună vom put.-a depăși 
greut Pile specifice zonei noastie".

Cu deosebită .stima,

ing. Alexandru BLA J, 
Director general — 

RAH România

SÂRSANÂUA
(sau „Cine zice, ăia el)

Ș.iU p unul, cure — in nimicnicia lui — a umblat țoala ■. i.tț.i 
ou plasa după el. Dacă nu a „căzut" ceva, a „picat", ducă nu, a 
luat, Dacă nici Utia, nici alta, a cerut. Mai „intr-o cioara", inai jn 
• ?rlcs... Când merge 1<j cârciumă zice, tot „înti-o doiră", că nu 
rticrga bău.ura „f i<i meșteșug". Când e de Rugat iTiuna n buzunar, 
parcă are acoio un arici. Înțeapă 1 Nu ți-ar scoale o ută...

Deunăzi, u c..l. dicsit sa blagoslovească pe cineva, j>e căre i 
i iu do 4 (patru) ara ca nu umbla cu plasn-n mânu, cum câ ar 

pleca, d».i peste text, cu „sars.tn.iua". Fals, copila'
Mai, supus aisliiac, fii Steni ce d.u p» gura, că, da<ă ți ftl< c 

țla cineva socoteai - câte „saisanalc" ai cărat, nu te scoate din 

păcat nici eonii a parlamentară anticorupție I Și, mai reține 

ceva , s.intern cu ochii pe tine. Ca pe butelie. Eundca, cine zice, 
ăla e 1 Aferim 1 (caută n dicționare!). (Mire, a BUJORESCU)

vom avea apă 
căldură
Pornind de la această scrisoa

re, la sfârșitul săptămânii tre
cute au avut loc întâlniri între 
conducerea RĂII (n.n. — acuzată 
de o datorie de 800 milioane că
tre Termocentrala Paroșeni) și 
reprezentanți ui Termocentralei 
și RAGCL-urilor din localități, 
precum și cu contabilii șefi ai 
Regiilor implicate în probleme
le de termoficare și unii pre
ședinți al Asociațiilor de locatari.

După cum ne spunea Iun] di
mineață, dl. director general, s-a 
stabilit care este adevărul în 
legătură cu aceste datorii. Lu
crurile nu stau așa cum s-a spus, 
inclusiv la Televiziunea Română, 
cl cu totul altfel. Este vorba des
pre o datorie de numai 200 do 
milioane lei, pe care o avea RAH, 
din care 100 milioane către
RAGCL și 100 milioane către
Asociațiile de locatari.

Aceste datorii au fost achitate 
până ieri dimineața, deci RĂII nu 
mai are nici un fel de datorii 
privind apa caldă menajeră și 
termoficarea. Au reieșit insă, din 
aceste întruniri alte aspecte 
privind modU| în care se țin e- 
vidențcle asociațiilor de locatari 
și implicit ale datoriilor pe care 
le au câtie acestea diverși agenți 
economici. Asupra acestora vom 
reveni însă in perioada următoa
re.

Apelul pe care ii face insă dl. 
director general este ca aceste 
datorii ale RĂII, repetăm, achi
tate integral, să ajungă ța Ter
mocentrala l’a-oșeni, pentru ca 
aceasta sa poată furniza apa 
caldă și căldura. Asta ar fi una 
din problem . Ce dalta ar fi ca și 
asociațiile de locatari să-^i facă 
simțită prezența pentru rezolva
rea probii melor populației. Dl. 
Blaj, ne spunea că de la Termo
centrala Paroșeni s-a solicitat 
RAGCL-urilor întocmirea unui 
program de furnizare a apei 
calde menajere, dar că există din 
partea acestora rezerve geneiatc 
de neasigurarea debitului do apâ. 
(Și asupra acestora vom reveni 
în perioada următoare).

Cu alte cuvinte aceste noi de
mersuri ale fitil par .să ne ofere 
o rază de speranță privind furni
zarea apei calde menajere. Sa 
sperăm câ se v,i realiza și nu va 
fi din nou o promisiune ce nu 
se mai înf pfuicșie...

Gheorgh» ClIIRVASA

Listele pentru plăți 
punctul

Marii. 19 octombrie 1993, se vor 
plăti chitanțele cuprinse între numerele 
1102—117-

la Sistemul Vitalis, 
Ha(ef*

Miercuri, 20 octombrie 1993, se vop 
plăti chitanțele cuprinse mire numerele 
1178—1253.

Rapsod» de (incă) toamnă

Mairicius-francofonia mea!
Noi, locuitorii Van Jiului — zonă supusă embargoului prețuri

lor — datorita sancțiunilor date de greva Celui Dintâi Miner — 
(ia salariile ortacilor, țăranii vu.id scump, fără să știe cu și noi 
cumpărăm din aceeași piață) declarăm acum, în preajmă venirii 
iernii, crmătou’ele :

1. —- Suntem lrancofoni 1 Din acest punct dc vedere, aducem 
argumentul — forte ca președintele țării, dl. Ion Iliescu — M.M.N. 
(Minerii Mincriadi lor Noastre) s-a dus in insulele Mauricius sâ 
ne apere drepturile salarialc și să stabilească (în limba franceză, 
paic-se) regimul pie-țurilor, precum la Iași, așa și !a Petroșani I 
Verificați 1

2. — Suntem, pentru că suntem 1 In unitățile miniere din
Valea Jiului se scoate cea mai mică producție de cărbune din
ultimii pairi! ani (să nu vorbim dd ultimii 20 de ani) fără ca ni
meni sa scoată o vorbă (sau s-o scoată I). Dezagreabil...

1.' legătură cu aceasta, noua conducere a RAH a renunțat în 
scris, la tribunal la pagubaa-de 4 miliarde lej (4 000 000 000). pri
cinuită de cel mal autentic „produs" al democrației — mister 
MECE (ghici, c ii| ei'că, cine e ?) I

3. — Suntem Oiicili I Asia pentru că aflăm de Ia Parchetul 
Tribunalului jufiețoan Hunedoara că — 1N SFÂRȘIT — niște 
„rechini" din Valea Jiului (se pare, mulți, vreo 50 .și ceva la 
număr', sunt in cc/cetari și urmează sa fie „priponiți". Cine sunt 
aceștia, veți afl i la timpul potrivit...

4. — Suntem triști 1 Triști pentru că, Valea Jiului, dincolo 
dc MC. și de alti răuvoitori, a fost tot timpul O vatră ii vieții 
așezate, aici la 1 >-!.i graniță a veșnic fostului imperiu austro-ungar. 
Ar fi Irebu ‘ a fim. dacă nu scut, măcar pavăză...

5. .Suntem 1 Și asta n-ar trebui să uite nimeni. Nici pri.tenii, 
nici neprietenii 1 Nici francefonii, nici anglosaxonir’

Mircea HI JORI-.Sf U
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fitil)/.

— IN PAGINA A 2 A —

2 H iiosiop B Programul TA

— IN PAGINA A 3 A —

19 SPORI: Clasamente— Fotbal; Rughy, Judo

Am trăit s-o vedem și pe asia :

H FI merge pe jos și n are nevoie de bodyguard
Primul secretar este un domn

Primul secretai- al Ambasadei 
Statelor Unite din București este 
dl. Anthony Kolankiovvicz. Dom- 
ni.i-sa este „politica! offiecr" și 
se iflâ in țara noastră din apri
lie 1991. Înainte dc a veni in 
Romani.i a învățat românește, ur
mând un cm s mtensiv, la Wa
shington. Limba noastră o vor
bește corect, dar cu un puternic 
accent nord american. Recunoaș
te, deschis, câ nici o limba im 
este ușoara penlru domnia sa.

Săptămână trecută, vreme de 
doua zile, a lo-.t oaspetele muni
cipiului nostru. i\ venit, cu tre
nul, d>- la Bucurcsij |fl Petro
șani și, pe jos, de la gară la lio
tei și, apoi, la primărie. Dl, pri
mar lllieorglii» B rc.i a vrut să 
se implice in organizarea sejuru
lui in municipiul nostru De In 
ambas id,i amciicaiiâ 1 .s-a spus 
c.i lotul este aranjat ji că tll, 
pi im-secretar (slin i ca dracii, 
n i i așa ?) vrea sa se întâlnească 
cu consiliul Iov ,1, cu prim n ul, 
cu directorul gen ral al RAU ulm 

și cu Liga sindicatelor, 
lua trenul Înapoi la 
Am lost de fața la 
d-lui Kol.mkiewicz cu

Apoi va 
București, 
întâlnii « 
consilierii

noștri. I’c masă erau steagurile 
român și american, coca-cola .și 
mari buchete de flori.

Dl. prof. Popianăș. decanul de 
vârsta <i| Consiliului, urează oas
petelui bun venit și face o com
petenta prezentare a situației c- 
conomicc și sociale dc la noi 
A fost completai, cu intervenții 
la obiect, dp d-nii consilieri Mir
ii a Bujorescu, Emeric Kovacs 
Ștefan Sitcmânnrn, Ilic Șerban 
și Nicolae Marian. La întâlnire a 
mai participat și dl. consilier lu- 
dețean Pomplliu l’rip. Toata lu
mea a sublim il că lasă la ușă 
opțiunile și patimile politice 
i amânând doar niște cctiîțeir
care doresc liini le iii In i. Consi-

lieiii au roitei at faptul că romanii 
i-aii așteptat pe americani 4o'de 

ani, uilăndu-so mereu pe cer.

Primul american sosit aici, în 

mod oficial, a venit eu trenul.

Lansare dc disc

( ătălisi trișași 
in „ODilog” 
cu îanîi săi

Sfârșitul săptămânii trecute a 
prilejuit penlru tinerii din Petri- 

la, Vulcan, Lupeni și Petroșani 
o întâlnire cu o vedetă a muzicii 
ușoare românești. Și l-am numit 

aici pe Cătălin Crișan Care și-a 

lansat și aici. în Valea Jiului» 
ultimul său disc intitulat „Dialog0, 

La această manifestare. Cătălin 
Crișan a venit însoțit de mai 
vechii săi colaboratori ți prie
teni Octavian Ursulescu (cunoscut 
prezentator), Titus Andrei (șeful 
redacți i muzicale Radio). Dinu 
Giurgiu (compozitor) și Mihrtl 
Prisâcariu (sponsorul discului, 
patron al firmei General Corrt 
Trust din Pwtrila).

Nu voi pulea încheia această1 
mică informație f..ră a mulțumi 
celor care au fost alături de
ziarul „Zori noi" in realizarea 

acestei acțiuni. Este vorba de dl. 
Dani Șanta (șeful unității 141 — 
CAP) și dl. Teo Tofan (patronttf 

firmei „CINA"). Dar vom reveni 
și cu alte amănunte, mai picante 
din această manifestare. (T.V.)

I I

Dl. prim secretar ne-a asigurat ci 
sprijină, ca orice american, piața 
•liberă și democrația. Crede că în
Est trebuie schimbata, inaint* 
do toate, mentalitatea oamenilor. 
Concede că există o legătură irt» 
tre economic și mentalitate. Alt
fel, cum ai pulea explica alune
carea spre stânga a Lituaniei fi 
a Poloniei ? De aceea Ambasada 
Americană la București și-a pro
pus să trimi ă tineri români In 
America pentru a vedea la fațM 
locului ce ins1 anină capitalismul. 
Credo câ aceasta e inves'iția oo 
mai si ui a in viitorul RomânW. 
Dl. Kolankiewicz ne-a declarat 
ca, pe vremea când se afla p9 
malul Potomicnlui citea „The 
Washington Po>l“. E ți motivul 
pentru care încheiem acest artl- 
col în mod optimist. Adică citând 
două fraze foarte dragi cotidia
nului din capitala americană : 
„Exista o soluție in orice proble
mă. Singura probleifiă este să o 
găsești" Românul este, nu i așa, 
o fiie oplimistâ. (AI. 13ARBU)
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FESTIVALUL „CÂNTECUL
SPONSORII

ADANCULUr____
IJVhPltfeSIIAPLAUZE

I l
S-a tras, așadar cortina. A fost o ediție de concurs extrem de 

„tare". Concurând de elită. Public cald, recitaluri de excepție sus
ținute cu Înalt p’ofesionalism de invitați. Aplauze în cascade. 
Despre cum s-au prezentat concurenții din Valea Jiului, într-un 
oumăr viitor, o analiză detaliată. Cauze și efect. Ediția a XXl-a 
s-a încheiat. Bravo organizatorilor, în primul rând Ligii snidica- 
tclor miniere, Gasel de cultură, mulțumiri sponsorilor. Ediția a 
XXlI-a de anul viitor trebuie să înceapă încă de acum. In primul 
rând trebuie să ne ocupăm de cei care ne vor reprezenta pe scenă. 
Mult mai serios.

i----------- —------------- - --------------------------------

PALMARES
Premiul I si trofeul „Lampa 

de aur11: DANIELA RADUICA, 
reprezentantă a „Fan clubului 
Mihaela Runceanu11 — Craiova; 
Premiul al ll-lea și trofeul „Lam
pa de argint11 — MADALINA 
MANOLACIIE, reprezentantă a 
Casei Armatei Buzău; Premiul 
at IlI-lea și trofeul „Lampa de 
bronz11 — ADINA RUS, reprezen
tantă a Universității București; 

premiul tinereții și premiul a- 
cordat de publicația săptămânală 
.Curierul Văii Jiului11 — GEOR
GIANA IFT1MIE, reprezentantă 

a Casei tineretului Mangalia; 

mențiuni — MARIAN VAS1LE, 
reprezentant al Casei de cultură 
din Petroșani, CR1STINA VRAJI- 
TORU, reprezentantă a Casei de 
cultură din Târgu Jiu și CONS
TANTIN BERI, reprezentant al 
clubului „Mihaela Runceanu11 din 
București.

Premiile au însumat 335 000 
lei și au fost acordate cu excepția 
celei de a doua mențiuni, obți
nută de solista din Târgu Jiu, 
care a fost suportată de Casa de 
cultură â sindicatelor din Petro
șani, de Liga sindicatelor Miniere 
Valea Jiului.

Liga sindicatelor Miniere Va
lea Jiului, Confederația sindica
telor miniere din România, In
spectoratul județean pentru cul
tură. Cotidianul „Zori noi11, So
cietățile comerciale UMIROM 
SA, General Corn Trust Inc. Pe- 
trila, „Paradis11 SRL „Prietenia** 
SRL, sindicatele salariaților de 
la EM Dâlja și Livezeni. Casa 
de cultură Petroșani, Săptămâ
nalul „Curierul Văii Jiului, „So

cietatea doamnelor de Hunedoara11.

Cu sare și piper
• Primarul municipiului Pe

troșani, dl. Gheorghe Berea, a 
venit să taie „panglica11 inaugu
rală, în timp ce o pereche de 
miri aștepta peste drum, Ia pri1 
mărie, oficierea căsătoriei. înain
tea spectacolului inaugural, Că
tălin Crișan își făcea încălzirea 
la un pian din spatele scenei. 
• De remarcat simplitatea, so
brietatea decorului, realizat cu 
mult bun gust. • Un spoot de 
lumină lăsat la punct fix, într-un 
colț al sălii, a prins „viață11 în 
mâinile tatălui tinerei Giorgiana

TITUS ANDREI, președintele 
juriului, redactor la RADIO Ro
mânia. „A fost o ediție reușită. 
Organizare impecabilă, compa
rabilă cu cea de la marile festi
valuri naționale. Faptul că au 
fost prezenți în concurs și tineri 
care au concurat la Mamaia sau 
în alte mari competiții muzicale, 
demonstrează prestigiul festiva
lului. Despre concurenții din Va
lea Jiului, nu prea am ce spune. 
De fapt ar fi foarte multe de 
spus. Se cunoaște lipsa studiilor

Iftenie, care a menținut-o tot 
timpul într-un medalion de lu
mină. • Eugen „Săgeată11 Stăn- 
cioiu, sunetistul formației Acus
tic, a fost la mare înălțime, având 
nervi de fier cu tot felul de ne
gative ciudate. • Se apropie ba
lurile bobocilor. Unele vedete pre
zente la festival au fost în per
manență „vânate11 de câțiva re
prezentanți ai liceelor. • Zona 
Constanța — Mangalia a avut 
două prezențe de 13 ani, Giorgia
na Iftenie și Ramona Oțclca. 

muzicale. Cu singura excepție — 
Vasile Marian, care a și fost pre
miat și care are studii muzicale, 
ceilalți au fost submediocri11.

DINU GIURGIU, compozitor, 
membru al juriului. „A fost, prac
tic, un festival de nivel național. 
Merite deosebite revin organiza
torilor și sponsorilor. Concurenții 
— câteva valori de excepție. în 
Valea Jiului deși talente muzi
cale sunt, lipsește instituția care 
să asigure pregătirea muzicală și 
culturală, în ansamblu, a concu- 
renților. Fără școală nu se poate11.

CĂTĂLIN CRIȘAN, interpret, 
membru al juriului. „Publicul 
este extraordinar. Fin cunoscător, 
cald în aprecieri. Nu poți trișa 
pe scenă.11

CAROL SCITRETTER direc
torul EM Dâlja. membru al 
juriului. „Este evident că în Vale 
nu am făcut ceea ce trebuia făcut 
pentru concurenții noștri. Avem 
nevoie de o formă de pregătire 
a tinerilor pentru ediția viitoare 
cu profesorii de specialitate. Avem 
profesori buni, tineri talentati, 
lipsește cadrul organizatoric pen
tru formarea lor muzicală. Sin
dicatele trebuie să se implice, 
ca și cluburile. Trebuie să creem 
acest cadru. Altfel, și la anul va 
fi la fel, sau, mai rău.11

O noutate Cu elicopterul HOROSCOP BERBEC — DRAGON

parlamentară 
europeană

România nu poate asista im
pasibilă la escaladarea conflictu
lui din Iugoslavia deoarce di
mensiunile politice și militare ca 
și implicațiile economice sunt 
majore. In acest sens Senatul 
României a acționat prin crearea 
in cadrul Comisiei de Politică 
Externă a Subcomisiei pentru 
criza iugoslavă, formată din 5 
membri de orientări politice 
diferite: Vasile Ion (PD.SR). Cris
tian Dumitrescu (I’D). Florin Ve- 
hcu (PDAR), Ion Mocioi (PRM), 
tf’iberiu Vladislav (PNȚCD).

Este o acțiune necesară deoa
rece soluționarea prin mijloace 

pașnice a crizei necesita și mij
loace specifice diplomației par

lamentare.
Subcomisia a contactat amba

sadele de la București ale țarilor 
din zonă sau interesate in pro
blematica crizei iugoslave: Bul
garia, Ucraina, Grecia, Turcia, 
Iugoslavia, Austria, Ungaria, Ce
hia. In acest fel s-a inițiat un 
diaiog cu Comisiile pentru Poli
tică Externă ale țărilor respec
tive. Există o propunere din par
tea Ucrainei de a se organiza o 
Conferință Jntcr-parlamentai ă la 
■București la finele acestui an 
având ca subiect criza iugoslavă. 
Se așteaptă reacția Parlamente
lor din țările respective la aceas
tă propunere.

De.și pierderi economice, c.i ur
mare a embargoului pe Dunăre, 
sunt reclamate de Ucraina, Bul
gari i. Austria, se recunoaște că 
C<-le ntai mari pierderi le suferă 
România. Pentru o informare 
completă, membrii Subcomisiei 
nu efectuat deplasări la Galați. 
•Tursu Sevcrin ți Calafat, unde 

'am purtat discuții cu factorii im
plicați în respectarea cmgarboti- 
lui. Comisia fiind formată din 
membrii unor partide diferite, 
poate av'‘a puncte de vedere di
ferite de cele ale guvernului, for
mat din reprezentanți .1 PD.SP 
Concluzia ; natală a fost ca em-

Drum bun ?
Calatoia |p- patru iuți care 

olog, pint.ii .sfârșitul de săptă
mână, cabana lliriu din masivul 
iParâng, află, relativ ușor, că be
ton.irea drunihlui a început. Bu- 
tuiia nu ține însă mult, pentru 
că zdruncinăturii* caracteristice 

bargoul este respectat.
Am sesizat la momentul opor

tun că unele persoane, în special 
particulare, încalcă embargoul. 
S-a confirmat ulterior prin cazul 
transportului „Giurgiu 18“. Si
tuația este insă mai complexă 

deoarece au existat sesizări din 
pai tea vameșilor români adresate 
Ministerului dc Externe privitoare 
la încălcarea embargoului de că
tre partea bulgară. Din partea 
Ministerului de Externe nu a 
existat nici o reacție. Paradoxal, 
in cadrul organismelor europene 
a existat o interpelare la adresa 
României din partea unui parla
mentar bulgar care a acuzat țara 
noastră de încălcarea embargoului.

De asemenea Subcomisia a 
inițiat un dialog cu organisme 
p irlamentarc internaționale: A- 
dunarea Parlamentară a Consi
liului Europei, Adunarea CSCE, 
Adunarea UEO, Uniunea Inter
parlamentară, Adunarea NA 1'0.
Subcomisia își va continua ac

tivitatea până la „găsirea unei 
soluții europene Li o problemă
europeană11.

SENATOR l’NȚCD 
de HUNEDOARA 

Conl dr. Tibcriu VLADISLAV
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lin nou
Acum am. la '.alea dc Pești 

a ineepnt să se sape un șanț ne
cesar introducerii unei conducte 
penii u apă. El se va intinde până 
la Vulcan și se va termina în 
anul 1991. Se lucrează pe trei 
tronsoane, Valea dc Pești — U- 
ricani, Uricani — Lupeni — caic 
r.-au rl.it deja in folosință — și 
un ultim tronson nefinalizat încă, 
acela dc la Lupeni la Vulcan.

anunță zona cu denivelări, rare 
ține... tot înainte. Dc aceea, ni
meni nu se mai aratu surprins 
de faptul că, pe întreg cuprinsul 
jurlctuhii Hunedoara, au cam dis
părut panourile cu urarea „Drum 
bun!11 (F. ANE)

spre Parâng ?
Cine merge doar din când în 

când spre cabana Rusu, spre 
zona masivului Parâng în gene
ral, nu poate decât să se bucure 
de zicala „omul sfințește locul11. 
Cabana Rusu arată bine în sala 
de mese, asemănătoare unui res
taurant de lux. Numeroasele ca
bane particulare, apărute de 

jur împrejur, caic mai de care 
mai cochete, nu pot decât să 
încânte ochiul turistului. Dar ce 
te faci până ajungi la ele? rână 
în dreptul drumului ce o coteștc 
către Jicț, mai trcacă-mcargă. Se 
vede ceva mână de gospodar. 
Următorii 6—7 kilometri sunt, 
parcă, decupați dintr-un „thril- 

ler“ cu acțiunea petrecută undeva 
după bombardamentul drumuri
lor în timpul unui imaginar răz
boi apocaliptic. Unii spun că 
drumui a fost făcut „pe bune11, 
până la mină11 de către cei inte
resați. Chestia este dc ce nu 
s-a mai interesat nimeni de res
tul traseului? Oare în sarcina 

cui cade problema? I’oatc că 
proprietarii cabanelor din zona 

Rusu vor veni cu o idee, fiindcă, 
oricum, ci au primul interes în a-și 
protcja mașinile. Altfel... facem 
trimitere la titlul articolului de
f.iț.î! (Gona TUTU)

baraj ?!
Scopul lucrării este dc a îmbu
nătăți aprovizionarea cu apă a 
populației Lucrând 10 orc pc zi, 
muncitorii au construit, la Va
lea dc Pești, o stație de tratare 
a apei. Munc i dc aici este deose
bit de grea, iar ci surit nemulțu
miți de salariul pc care il au: 
,,pl ila este jumătate din avansul 
unui miner11.

Deși conducta are diametrul 
de C00 mm, nu se vor acoperi 
întru tulul nevoile de apă ale 
jiopulațici.

Apa din barajul de la Valea 
dc I’ești este sub limită, nșa că 
lucrătorii sunt dc părere că sin
gura rezolvare a problemei constă 
în construirea a încă unui baraj.

Rămâne ca propunerea lor să 
fie auzit.< dc mai marii peste 
ape, dc primărij șl, mai ales, să 
aloce sumele necesare înălțării 

unei asemenea construcții.
Mihaela II.IESCl

BALANJA — CÂINELE
Ziua de azj este de bun augur, 

prevestind o săptămână calmă 
.și fericită.

SCORPION — MISTREȚ
Nu sc exclud pentru azi even

tuale călătorii scurte, care 
vă vor oferi prilejul dc a face 
noi cunoștințe și de a vă lărgi 
cercul de prieteni.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Simțiți nevoia de continuitate 
in activitatea dv. Și, în special, 
cu rezultate rapide.

CAPRICORN — BOL)

Acum, mai mult ca niciodată, 
simțiți plăcerea de a vă dedica 
întreaga zi activităților dv, pre
ferate. . a - (

VĂRSĂTOR — TIGRU *“

Cu toate că evenimentele deo
sebite vă pot influența, rămâneți 
în melancolie toată ziua. Stare 
care sc va generaliza pentru în
treaga săptămână.

PEȘTI — IEPURE

Mai mult sau mai puțin întâm
plător aveți senzații dc împlini
re și bunăstare.

PROGRAMUL T V.

10,00 Actualități.
10,05 Calendar,
10.30 Desene anim it-
11.00 Limbi străine.
11.30 Vidco-lcxicon.
12,00 Credo.
13,00 1001 audiții'
1 1,00 Actualități.
14,10 TVR Iași.
15,00 TVR. Gluj-Napoca.
16,00 Arte vizuale.
16,20 Povestea vorbei.
16,45 Actualități.
17,00 Conviețuit i-inagazm.
18,00 Pariați pc campion 1
18.30 Avanpremieră Ja Sârb..toa

rcă muzicii de aur.
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animale
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.

Deși sunteți o persoană activă, 
azi partenerul(a) dv, este cel 
(cea) care va avea inițiativa. In 
toate domeniile.

1 ALR -- ȘARPE

Pentru dv. se anunță o zi foar
te armonioasă.

GEMENI — CAL

începând de azi se conturează 
perspectivele unej schimbări.

RAC — OAIE

Pentru dv.. azi este o zi do 
expansiune și prosperitate. Sau 
dacă vreți este ziua dv. norocoa
să.

LEU — MAIMUȚA

Cei născuți sub acest semn 
zodiacal vor trece printr-o zi 
dificilă, crezând că nu sunt des
tul dc apreciați de cei din jur.

FECIOARA — COCOȘUL

Azi, fie că veți suferi de o scă
dere a vitalității, fie veți avea 
probleme cu familia sau prietenii. 

Deci, atenție I

20,45 Cc-i de făcut ?
21,15 Telecincmatcca. în viața 

noastră.
' Actualități.

’.i.-'.'i Dor dc .șlagăr, șlagăr de 
dor...

‘4,00 Insomniile românului.
0.30 închirierea programului.

DAGS TV
(Marți, 19 octombrie

19; Conspirați.i \\ ilby — ac
țiune, lupta politică din R. Sud 
Africană.

20,30; Revista prezei „Zori noi“. 
20,35 Plăcerile, ceasul și peștele 
. el mare — acțiune, comedie,

22; Privcștc-mă — psiho-sexy.
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APROAPE DE O REMIZA FOTBAL DIVIZIA Aivkedallî de aur

La Herculane, în perioada 30 septembrie 
— 7 octombrie a.c., s a desfășurat campio
natul național de alpinism cu participarea 
celor mai valoroase formații din țară. 
Componenții echipei Jiul Petrila, antrenor 
dl. Nicolae Olteanu, au avut o comportare 
deosebită, cucerind prin sportiva Elena 
Vizitiu, locul I la cățărare și medalia de 
aur înmânată odată cu urcarea pe podium. 
Tot la individual feminin, o altă sportivă 
petrileanâ, Claudia Nicolaescu a ocupat 
locul III și medalia de bronz, încununând

astfel efortul și talentul acestor cutezătoa
re alpiniste.

Pe echipe mixte soții Vizitiu Elena și 
Gheorghe au dat măsura valorii lor, cu
cerind piscul cel mai înalt: medalia de aur.

Argintul a revenit tot petrilenilor, unde 
cuplul Claudia Nicolaescu și Ionel Sălcianu 
a ocupat locul II și deci medalia de argint.

Pe asociații Jiul Petrila a ocupat locul 
III pe țară, completând vitrina acestui 
sport cu cele mai multe medalii obținute 
în acest an.

RLGBY

CUPA ROMÂNIEI
SCM SIBIU — MINERUL LU- 

PENI 27—7 (13—7). Lipsa dp fon
duri, dar mai ales costul mare 
al unei cazări peste noapte in 
Sibiu, a determinat echipa Mi

nerul sâ plece de acasă chiar in 
ziua meciului la ora 4 dimineața. 
Oboseala și-a spus în teren cuvân
tul. dar, un lucru îmbucurător 
s-a câștigat un viitor titular: 
Scafariu.

Meciul a fost plăcut, cu multe 
faze inițiate de ambele echipe, 
victoria surâzând aceleia care a 
greșit mai puțin. Minerul a avut 
în min. 3 posibilitatea deschi
derii scorului, dar lovitura liberă 
acordată a rămas fără rezultat, 
lncet-încet CSM-ul s-a instalat în 
terenul advers și pe fondui nesin- 
cronizării între compartimente, 
unde perechea de mijlocași, 
Jianu-Dcac, nu a putut asigura 

hhj. .r/

MINERUL BERBESTI — ȘTI
INȚA PETROȘANI 8—41.

Deținătoarea trofeului a aliniat 
in această partidă formația de 
tineret, dintre jucătorii consacrați 
au evoluția doar Costache și Lo- 
cziko. Așa cum era de așteptat, 
Știința s-a impus net în fața ad- 
dcrsarului, desprinzându-se în 

câștigătoare încă din min. 1, când 
Costache a pus prima încercare. 
Gazdele, care evoluează în A II, 
au încercat să țină tempoul, dar 
elevii luj Emil Drumea au zbur

conlucrarea perfectă cu liniile de 
atac și cea de treisferturi, a în
scris primele trei puncte. Banciu 
a transformat o lovitură de pe
deapsă de la 30 m. Imediat linia 
de treisferturi sibiană a realizat 
o fază de mare spectacol și Fu- 
gigi II a pus încercare. Banciu a 
ratat transformarea, scorul rămâ
nând 8—0. In replică, Pandelea, 
după ce a ratat două lovituri de 
pedeapsă, a finalizat o frumoasă 
fază de atac ,și, în min. 30, a 
pus încercare, reducând din di
ferență. Iureșul gazdelor nu poate 
fi totuși oprit și în ultimele mi
nute ale primei părți, pilierul 
Florca a reușit un eseu specta
culos pe care însă același Banciu 
nu l-a transformat. Scor la pau
ză 13—7.

în partea a doua, jocul a fost 
in mare parte dominat de oaspeți.

dat pur și simplu în teren, pu
nând aproape eseu după eseu, prin 
mai puțin cunoscuții Pălănceanu, 
Loghin. Suciu, Stan, Stănescu.

Partida s-a desfășurat într-o 
notă de deplină sportivitate, am
bele echipe făcând o repetiție 
generală înaintea reluării etapei 
de campionat, de sâmbătă, 23 
octombrie.

De remarcat pofta de joc a 
liniei de treisferturi care a pre
gătit prin jocul la mână nenu
mărate atacuri din propriul 22, 

Ei s-au bătut cu pachetul de 
înaintași adverși, creând nu de 
puține ori culoare de finalizare, 
dar jucătorii nu au mai avut 
prospețimea necesară de a câștiga 
sprinturile finale. Pe fondul a 
două greșeli personale, ale lui 
Dcac șl Mărmărean, Fugigi și 
Dobra au îndeplinit o simplă 
formalitate, reușind fiecare câte 
o încercare. Ambele au fost trans
formate cu siguranță de Banciu, 
scorul devenind astfel 27—7.

Minerul a jucat fără șase ti
tulari: Popa Daniel (în Franța), 
David, Năstasc, Piu, Patrichi, 
Pavăl — toți accidentați.

Au jucat: I’ingert, Câșu, Ioniță, 
Hosu, Vcreș, Necula, Dimulescu, 
Sușinschi, Scafariu, Jianu, Dcac, 
Văduva, Mărmărean, Pandelea, 
Nicoară, Chim, Petre. Ștefan.

lansând mereu . ipile spre bu
tul advers. Atât imenii de pi
cior cât și pachetul de înaintași 
au fost in mare formă, punând 
adversarul de fiecare dată în 
poziții critice, făcându-1 să gre
șească. Gazdele au reușit, doar 
un eseu și au transformat o lo
vitură de pedeapsă, acestea fiind 
singurele lor puncte înscrise pe 
tabela de marcaj. Cu această vic
torie, Știința se înscrie din nou 
în rândul echipelor care visează 
câștigarea Cupei României.

UNIREA ALBA IULIA — 
JIUL PETROȘANI 2—1 (1—0).

Deși fără patru titulari, i-am 
numit pe Stăncio, Mangalagiu, 
Neiconi, Izsak, Jiul a făcut la 
Alba Iulia cel mal bun joc de 
până acum în deplasare. Gei pa
tru accidentați au fost înlocuiți 
cu brio de colegii lor. în terenul 
de joc, oferind astfel antrenori
lor mari speranțe în folosirea lor 
în unsprezecele de bază.

Jocul a fost disputat în limita 
sportivității și nu de puține ori 
s-a desfășurat de la egal la egal, 
spre surprinderea celor peste 

3 000 de spectatori, care vedeau 
echipa lor favorită, câștigând Ia 
pas această partidă și care au 
aplaudat fără zgârcenie reușitele 
oaspeților.

Prima repriză s-a caracterizat 
printr-o mare risipă de energie, 
în care dăruirea Jiului a compen
sat lipsa de experiență și matu

ritate, iar potențialul gazdelor 
nu s-a putut materializa pe ta
bela de marcaj. In min. 8, Co- 
șoltan a fost aproape de deschi
derea scorului, dar Anton a re
zolvat cu brio. Tot ei a mai creat 
panică în careul advers când ba
lonul s-a scurs pe lângă poartă. 
A urmat bara lui Ursu, min. 16, 
la o fază prelungit" -le atac și 
marea ocazie ratată de Huza, 
min. 18. Atunci Știrbulescu a 
trecut în mare viteză de adver
sar, a centrat foarte puternic ți 
mijlocașul petroșănean a trimis 
milimetric pe lângă poarta lui

JUDO

Jiul Ictrila o a debutat prea fericit in prima etapă dc cam
pionat. Cele 8 ptri-icipanle in divizia A s-uu întâlnit, la Buzău-, i 
riisputându-și cu ai doare șansele. După primele două întâlniri. . 
prima cu fosta campioană a țării, Muncitorul Reșița, a doua iu 
VRANIS Focșani, ambele câștigate de petrilence, 5 din cele 7 
judoka s-au accidentat, nemaifiind în plenitudinea forțelor fizice. 
Astlc), Jiul a trebuit să coboare până la Jocul VI, după ce a as- 
piiat la primele trei poziții din clasament.

Iată și ce'e 7 eleve al antrenorului Nclu Cordea care au fost 
prezente la Buzău: Elisabcta Șanta, cat. 1-72 kg, Pctroncla Pușcaș, 
72 kg, Crislina Sandu, 66 kg. Iuiiana fârgariu. 61 kg, Liliana Șuba. 
56 kg, Carmen Bt.civ.țâ, 52 kg, Claudia Burcza, 48 kg. Rezerve; J 
Narcisa Imoșon și Iuiiana Băduțâ.

După prima etapă, clasamentul arată ajitfcl; locul 1 Steaua , 
locu] II CSM tfluj Napoca, locul III „Poli" Iași, locul IV Minerul !■ 
F.li-peștii de Pădure, locul V Metalul Beta Buzău, locul VI JIUL .1 
Petrila, locul Vii Muncitorul Reșița, locui VIII VRANIS Focșani.

Filip. Anton a intervenit prompt 
la pătrunderile și șuturile expe
diate de Nichimiș și Goșoltan, 
menținând un echilibru perfect 

în privința rezultatului. In min. 
34, Călugărița a expediat balonul 
la vinclu, dar Filip a scos mira
culos golul.

Ofensiva gazdelor s-a materia
lizat în min. 44, când Anton a 
fost blocat In careu. S-a exteutat 
corner șl Coșoltan pe fază a tri
mis balonul în poartă.

După pauză, în min. 52, la un 
fault asupra aceluiași Coșoltan , 

s-a executat un corner scurt, ■ 
mare îngrămădeală în careul oas- ’. 
peților și Mitracu din 3 metri a i 
împins mingea în plasă. Din a- ■: 
cest moment, Jiul a ieșit decisă 
la atac, ratând trei mari ocazii 
de gol. In min. 68, Știrbulescu 
a reluat din 7—8 metri centrarea" 1 
fui Doroș în plasa laterală, Start* 
cu a trimis pe lângă portar afară, 1 
iar Stoica a șutat peste poartă. ! 
In plină dominare, Stoica, min. 
86, a reluat imparabil sub bară I 
o pasă primită de la Mititel, re- * 
ducând din handicap.

Jiul: Anton — Doroș (min. 70 i 
Szoradi), Gioabă, Călugărița, Lat I 
zăr, Stoica, Mititel, Huza, Trăi»- 
staru (min. 78 Rezeanu), Stancu, 
Știrbulescu.

După meci. Cornel Țălnar â I 
declarat: „Aveți o echipă bună, 
foarte tânără șl mă surprinde 
locul ocupat In clasament. A fost i 
cel mai greu meci al meu acasă, j 
La anul viitor vă văd din nou în | 
lupta pentru titlu".

Fotbal, divizia
Națională

REZULTATE TEHNICE: „Poli" Timi
șoara — Electroputere 2—0; Ceahlăul — 
Daci.' Unirea 4—2; „U“ Cluj — Dinamo 
1—1; UTA — Sportul Studențesc 2—0; 
FC Patul — FC Inter Sibiu 2—3; Univer
sitatea Craiova — Steaua 3—1; Progresul 
— Gloria Bistrița 6—0; Rapid — FC Bra
șov 2—1 P molul — Oțelul Galați 2-0.

CI. t.SAMENE

i Ujliv, Cl-ll-.e I 10 6 3 1 25—13 15
2. Steaua 9 G 2 1 li— 3 1 1
3 FG Fa mi 10 ă 2 3 1 1—10 12
4 U T A. 9 5 2 2 J2—10 |2
5. FC Ini r 9 l 3 2 J2 —10 11
6 Gloria Bis: i i ’ i 9 5 1 3 12-11 11
7 Progresul 10 5 0 5 i 1 — 12 10
8 SjlO! tll| Sti, 1 IU 1 6 1 13-12 10
9. Petrolul 9 » 2 3 10— 9 10

10 FG Bias-.-. HI 3 2 5 9—10 8
11 „U" Cluj IU 2 4 4 J3 —13 8
1 ’ Dinamo 1» .1 2 1 12—1 1 1!
13. Dacia In. 10 2 ■1 1 9—11 8
14 Rapid 10 3 2 S 7-10 8
15. „Poli" Timișoara 10 4 0 6 12—21 8
<6. Electroputere 10 3 1 6 9- 11 7
17. Oțelul 10 3 1 6 9—16 7
Jă. t-' m h 13 ’: 1 10 2 3 5 9—16 7

?3 — 21 ort >nil 
Dinamo — 1 

Electroputere 
U" Cluj; Sportul Studențesc

El’APA Iii OARE, 
Dacii Unire, — UTA; 
blăul Piatra Neamț; 
iova — „ . .
1 G Iter Sibiu; FC Brașov — Universitatea 
Sraiova; Steaua — „Voii" Timișoaia; Pe
trolul — FO Farul; Oțelul Galați Pro
gresul; Gloria Bistrița — apid.

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE; CSM Reșița

— I’hocnix Baia Mare 1—0; Corvinul — 
Armatura Zalău 2—0; Metrom Brașov — 
CFR Timișoara 1—1; Gaz Metan Mediaș
— Metalul Bocș.a 1—0; CFR Cluj — Trac
torul Brașov 1—0; FC Maramureș — Glo
ria Re.ita 3—2; FC Bihor — FC Drobcta 
1 — 1; Jitii IELIF Craiova — IC1M Brașov 
2—3; Unirea Alba liulia — Jiul Petro
șani 2 — 1.

CLASAM EN I’

Reșița; Unirea Alb i Iulia — LII! Cluj;
J|i l Petroșani — FG Bihor; IC Dmbc’i 

lini IEI.IF Craiova

1. Unirej A. A. 10 7 2 1 22— 9 16
2. FC Maramureș 10 7 1 2 32—17 J5
3. CSM Reșița 10 7 1 2 17—10 la
4. Gloria Reșița 10 4 1 2 19—10 12

5. Tractorul Brașov 10 6 0 1 11-9 12

6 ICIM Brașov 10 4 3 3 15—12 1 1

7. CFR Cluj 10 1 3 3 12—15 IJ

8. F( Drobcta 10 1 2 i li 15 10

9, Gaz Met in JO 1 2 1 10—13 10

pi. JIUL, P< troș.mi 10 1 l 5 16—11 9

11 FC Bihor 10 :t 3 1 13—10 9

12. Jiul HU.IF 10 i 1 5 II 15 ti

1 1 ('orvinul 10 i 1 ă 10 1 1 9

1 1 M .min l!i iv 10 3 2 5 10 - 1 1 8

15. CI R Timiș. 10 •> 3 .1 8-11 7

1G. Armătura Z-ilău 10 3 1 6 11 20 i

17. I’hocnix B. M. 10 -> 0 7 10—|0 6

18. M talul B<»eșa 10 1 2 7 7 — 27 1

ETAPA VIITOARE, 23 octomin i' ;
Anmitura Z ilâu — G .IZ M< lan Meii a'; .
CIR Timișoara — Cmv inul; Pnoemx
Baia M.irr — Mr-troni Bl așov; Met; lllll
Bocșa — Trnctoio) Br; ișov; ICI M Bra >ov
— FC Maramureș; Gloria 1 {ești. a — CSM

1. Petrolul Stoina 12 8 0 4 24— 11 16
2. Met. Cug' 12 7 1 4 26 — 16 la
3. Dacia Pitești 12 7 1 4 20— 1 1 15
■1. Parângul Lonca 12 7 0 5 22— 13 14
5, Minertii Uricani 12 6 2 4 22— n 1 1
6. Min Malasari 12 6 2 4 19- 12 1 1
7 CS Tărgoviștc 12 6 2 4 20— 1 l 1 1
8. Jiul Rovinari 12 6 1 5 21 1 1 13
9. Constr. Craiova 12 6 1 â 18— 18 13

10. Electr. C. ile Ai'D 12 6 0 6 1 1— 13 12
1 1. Cimentul Fieni 12 5 2 5 23- 19 12
12 Minerul l.upcni 12 5 1 6 13 !‘) 1 1
13. ROVA Ibișiori 12 1 3 5 1 1- 22 11
11. Mei. Sadu’ 12 a 1 6 10 20 1 1
15 Unirea Ale-.amli ia 12 •l 2 6 22- 20 10

16. Petrolul Viilclc 12 5 0 7 8 1 1 10

17 Chimia Găiești 13 3 i> 1 ‘ -31 lO

18 M t SI itina 3 1 , i 17 32 m

19. AS Paroșcni 12 3 s 7 1 1" 7

20 C'S OH ’ ’ 1 3 13 ° 1

ETAPA VIITOARE 2 iii Imn! r •:
CS Olt — Electr Curtea de A CF
Ta u\ ișlc l um n' nl 1 ’lk ni AS Pam
seni — M inci ul Malăs iii; I Iiiirc i A (1 \ in
dria — Metal C li r; 1 {()V \ "ișii.'l 1
M< tal. Sadu; M‘ lai. SI ilin i - 1 tr. ilij!
V id< Ic; Ulii mia < ăieșt i 1 .ii am,ul I.n
m si; Minimi I hii ani — 1) i. i. i 1 lll sti .
Jitii Rovinari Petrolul Stol n . .Mii.' ol
l.upcni — C'onsl riictomi ' r ii A 1

Fotbal, divizia II
REZULTATE TEHNICE Electi C. 

dc Argeș — CS Târgoviștc 1—0; Cimentul 
Ficni — AS Paroșcni 4—1; Minerul Miită- 
sari — Unirea Alexandria 3—1; Metalur
gistul Cugir — ROVA Roșiori 3—0; Me
talurgistul Sadu — Metalurgistul Slatina 
1—1; Petrolul Videle — Chimia Găiești 
1—0; Parângul Lonca — Minerul Uricani 
•I—2; Dacia Pitești — Jiul Rovinari 2—I: 
Petrolul Stoina — Minerul L-tipeni 4—0; 
Constructorul Craiova — CS O t 5—I

CI ASAMENT

Simcria — Minerul Ccrtcj 0—0; Mi
nerul Vulcan — Aurul Brad 1—1; Jiul 
Petrila — Constructorul Hunedoara 2—J; 
Minerul Ghclari — Minerul Tcliuc 3—J, 
Minerul Aninoas;1 — Victoria Călan I—2, 
Cerna Cristur — Minorul Bârbăteni 1—2, 
Mureșul IV.j — Melaloplastica Orăștie 
5—i); Metalul O isr-ior llaber Hațeg 

1 — 1
CI VSAMI-.NT

-I - Mim . al Vulcan, M -’aloplastic i — 
CI I! Simcria; Mm ml 11,abatem — Mu

reșul Deva; Hibei Ha' ; — Cerna C’i iS- 
lur; Victori,i Călăii Metalul Crlscior;
Minerul Teluii- — Min ml Aninoasa; Cons
tructor.;l Hur dna. i — Minerul Ghclari.

I Min. Ghclari <1 6 3 0 2i 5 la
2 Min. Certei 9 6 2 1 19—10 14
3. Mureșul Deva <v 6 1 o 29— 5 13

4. \uml Brad 9 4 3 o 22—10 11

i. Mm Bi.rbatem 9 ., 1 3 1.5— 11 11

6. Constr. III). 9 5 1 3 15—17 11

7. Min. Aninoasa 9 3 0 1 25—18 10

8. Min 7'ulcan 9 3 3 3 15—11 9

o. Hal- r H ițe.'- 9 3 3 3 12- 9 9

in Metaloplastica 9 3 ■j 4 1 l-la 8

II Iml l’ctrila 9 4 0 5 12-29 8

1 2, Met. ''11 Crisci t 9 2 3 4 10 — 16 7
13 Min Tcliuc •V 2 2 5 12—15 6
1 1 Viciul i t Calau 'l 1 3 5 9-15 5

1 i L 1 I! Simcria <1 1 o 6 4-22 4
Ih i '> rn i Ci r ciur ' i 1 1 i 4-37 3

I.IAI’A VIITOARE •> 1 ( ftibrie:
Al irul Brad — .Iml P •tril i. i\,1II ier il C CI -
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șani, exclus Aeroport. Telefon 
555261. (0126222)

TINERI căsătoriți căulăm gar
sonieră mobilată (semimobilatâ) 
în vederea închirierii. Telefon 
542961. (0126260)

I S.C. BTT-SA
VANZAK1 SCU1MBUR! LOCUINȚA

aniversare
„LA M'JLȚl ANI Tibi Va- 

sian, cu ooiizla zilei de naștere 
ișl transmite cu drag Simona. 
(0126261)

1 ,

VÂND mobilă dormitor, biblio
teca, colțar Oana, damigene 50 
1—8 buc Telefon 545656, după 
'brd 16. (0186265)

i j J'AND Dacia 1310, plus motor 
nou plus piese noi. Telefon 
BH973. după ora 18. (0126263) 
Ț VÂND convenabil Trabant 601 
fi, ComlM. Lupeni, Vâscozei, 3/6. 
(0126261) 
țl-feO RAPID PRODIMEN, vinde 

UCi moeaic. Relații, telefon 
13322. (0126257)
VÂND fceleci zoaie alb-negru

65 000—85 060, color — 150 000 
0 DDO și frigider Arctic. Pe- 

OțarU, Anton Pann, 30. (0126259) 
AND mașină de înghețată 

Omțească), mașina de produs 
fon cu sirop la pahar, tuburi 

bioxid ambalaje pentru su- 
1. Telefon 544181. (0126244) 

(VÂND Skoda 5 100. 5U0 000 ne- 
fobtabil. Telefon 545928, 543288,
6rc4e 16—21. (0126160)

• ; STAND Trabant 601, preț con
venabil. stare foarte bună. Lu
peni, cartier Ștefan. (0126246)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani Nord, General Vasile 
(lllea, bloo 29/18, după ora 18. 
0126251)
'■VÂND apartament 2 camere. 
Setroșanl, Independenței, bl. 12A, 

etății. telefon 544906. (0126239) 
.VÂND microbuz Volkswagen 

Diesel, 9 locuri. Relații Petroșani 
(Aeroport), str. Aviatorilor, 26/4, 
Intre orele 16—21. (0126220) 
/

SCHIMB garsonieră confort I. 
Lupeni, str. Parângului, E 6/33, 
cu apartament 2 sau 3 camere, 
Lupeni. (0126231)

SCHIMB apartament 2 camere. 
Braia, Lupeni, cu apartament 
sau garsonieră Petroșani, zonă 
centrală. Telefon 545928. 543288, 
orele 16—21. (0126160)

SCHIMB apartament 2 camere. 
Petroșani Nord cu apartament 
3 caincre Hermes — Carpați. Te
lefon 544872. (012G251)

OFERTK SERVICIU

DMV SRL Petroșani anga- 
ospătari calificați. Informa- 
telefon 543165, Bar Fali-

SC
Jează
ții la 
ment. Concursul va avea loo în 
data de 21 octombrie 1993, ora 
10. (0126256)

) SC „GLAUD1A“ Import-Ex-•! 
) port SRL din Vulcan, Bd. M.

1 Viteazul nr. 81, angajează ur- 
| gent pentru pizzeria „Claudia“
1 1 ospătar (ospătară), 2 labo- 
' ranți (laborante), calificați.
J (0126258^

DIVERSB

DISPĂRUTĂ joi, 14 
de Ia domiciliul din 
Aviatorilor 25A, Polk 
rog pe această cale să se întoarcă 
Ia cei î copii ai săi. Soțul. 
(0126250)

SG TRANSPARET Corn SRL 
anunță clientela că, începând cu 
19 noiembrie 1993, adaosul co
mercial practicat va fi de până 
la 100 Ia sută. (0126255)

TOMȘA Ton este rugat să se 
prezin e la Judecătoria Petro
șani. fn 15 noiembrie 1993, ora 
8. (0126262)

CAUT cedare post telefonic. 
Lei sau valută. Telefoane 515928, 
543288, orele 16—21. (0126161)

octombrie, 
Petroșani, 
Irina. O

închirieri

TINE’’! căsătoriți cu copil cău
tăm gizdă in Petrda — Petro

ANGAJAM șofer, de preferință 
pensionar. Relații, telefon 542602, 
după ora 20. (0126267)

PIERDERI
PIERDUT carnet student, legi

timație bibliotecă și periodice pe 
numele Onca Gristina, eliberate 
de UT Petroșani. Le declar nule. 
(0126248)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice, nr. 1073, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. 
(0126253)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Ozunu Florica, e- 
iibeiată de IAGGVJ Petroșani. 
O declar nulă. (0126266)

PIERDUT legitimație bibliote
ca periodice pe numele Buculea 
Nicolae, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0126245)

PIERDUT carnet student șl le
gitimație bibliotecă și periodice 
pe numele Cornea Gheorghe, eli
berate de UT Petroșani. Le de
clar nule. (0126217)

PIERDUT legitimație bibliote
că pe numele Enaclie Oana, eli
berată de UT Petroșani. O declar 
nulă. (0126254)

COMEMORARE

PIOS cmagiu la împlinirea a doi anl de la despărțirea de cel 
care a fost

dr. ISACU FULVIU
•electivul secției Boli Infecțioase Vulcan. (0126236)

S.C . „ALIMPROD 
COM EL” SRL Petrila

cartier 8 Martie magazinul 42, in vederea deschiderii u 
nui modern restaurant

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer tinei'(e) calificați in meseriile de 

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

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

Condiții ; absolvenți de liceu sau școala profesională, 
ârsla maximă 22 ani, seriozitate și ținută agreabilă-

olidiauul de opinii informații „ZORI NOI
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 5 

r‘ înregistrată l,i Registrul Comerțului sub 
, nr J 20/621/1991.
f Cont 307060201 — in I<1 — B( R l’clro ani 

478171630 — în dolari ( S — H< R Petro, mi
< Director: MIRCLA BUJORI SCUI,

I Director executiv) Ing. Alexandrii
BOGDAN

Str Dem. I. Dobrcscu, nr. 1—6, sector 1, București, cod poștal J 70119, telefon l 
016111968 ; Fax : 013120126,

organizează licitație deschisă cu strigare, etapa I, 22 noiembrie 1993, etapa II, 7
decembrie 1993, ora 10, la sediul BTT SA București, str. Dem. I. Dobrcscu, nr. 4—6,

1, în baza Legii nr. 58/1991, IIG 634/1991, IIG 758/1991, IIG 545/1992, 

pentru vânzarea următoarelor active de turism, alimentație publică sau comercială
Sector

situate in județele Harghita. HUNEDOARA, Suceava.

Denumire 
activ Localitatea

Județul | Preț pornire a 
licitației (lei)

Taxă
participare (lei)

\ ila „Carpați” Izvorul
Mureșului Harghita 520 000 100 000

Vila „Singuratică” Izvorul
Mureșului Harghita 1 000 000 100 000

Vila „Decebal” Izvorul 
Mureșului Harghita 560 000 100 000

Vila „Traian" Izvorul 
Mureșului Harghita 1 500 000 100 000

Vila „Harghita” Izvorul 
Mureșului Harghita 1 900 000 100 000

Vila „Mestecăniș” Izvorul 
Mureșului Harghita 300 000 75 000

Vila „Sovata” Izvorul 
Mureșului Harghita 110 ooo 75 000

Vila „Licurici” Izvorul 
Mureșului Harghita G80 000 100 000

Vila „Ursu” Izvorul
Mureșului Harghita 700 000 100 000

Vila „Caraiman” Izvorul 
Mureșului Harghita 1 800 000 100 000

V iia „Hășmaș” Izvorul 
Mureșului 32 000 000 200 000Harghita

Cabana Telesclii Izvorul
(investiție)

Gospodărie anexă
Mureșului 

Izvorul
Harghita 22 000 000 150 000

Cabana Valea de
Mureșului 
Câmpu lui

Harghita 1 400 000 100 000

Pești Neag Hunedoara 76 000 000 200 900

Chioșc „Balada” Gura 
Humorului Suceava 1 500 000 90 000

Chioșc „Lemn” Gura
Humorului Suceava 310 000 50 000

Chioșc „Lemn” Gura 
Humorului Suceava 310 000 50 000

Restaurant BTT Rădăuți Suceava 50 000 000 150 000

înscrierea parlicipanților pentru prcsclccție se va face în conformitate cu
dala dc 12 noiembrie 1993 la sediul din București alvederile legale pană la

Bl T SA.

Ofertanțij selectați
participare și garanția 
ției in contul BIT SA : 4072096 200064

vor depune până Ia dala de 17 noiembrie 1993 taxa
de participare de

Terenul ocupat de fiecare activ nu

pre-
SC

de
10 la sută din prețul de pornire a licita-
11anea Dacia Felix SMB.

este inclus în prețul de pornire al licita
ției, urmând regimul stabilit de legislația in vigoare.

1

Informații și dosarele de prezentare se pot obține la sediul BIT SA București 
sau la BTT Deva intre orele 9—13, telefon G27586—627587.

v izi late de cei interesați zilnic între orele
9—1G.

ECHIPA DE SERVICIU i

Corectura i

Emilia ACltlRH 
Viorica FlRȚULESGll

Responsabil de număr 1. 
Dorcl NEAMȚU

lax: 003/515972

Petroșani, str. 
Telefon 511365.

'lll’ARUL: Tipografia
Nicolao ILdcescu nr. 2,

RliDAl |IA Ijl ADMINISIRA |l 4 
l’elioșani, slr. Nicolae Ilălccscu 
lcl< toane: 511662 (du cctor-rudactor șei); 
15972 (director executiv administrativ 

ditllzarc), 5 12 161 (secții).

Materialele nccomandale 
ncpublicate nu se restituie, 
ponsabilitalea morală $1 juridică 
iisupra corectitudinii datelor cu 
prinse in articole aparțin, tu 
exclusivitate, autorilor.


