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In legătură cil „scandalul luit . lor“, domnul primar Glieorghe Berea declară :

„Problema
■ Miercuri, șapte oameni „dfi

Faptele sunt cunoscute doar 
In parte, de aceea îmi permit o 
„recapitulare*. In 8 octombrie a 
venit la Dacia o mașină cu bute- 
Li.. Oamenii s-au repezit ca dis- 
perații. Șoferul, speriat, a băgat

ste gestionarea lipsei
bine** au fost pe punctul de al
ir viteză șl... dus a fost. Miercuri,
15 octombrie, cetățenii de 
cia au blocat DN 66 A și 
licitat să vină primarul, 
fost, am discutat cu ei și 
promis că luni vor primi

la Da- 
au so- 

„Am 
le-am 

butelii.

95

ziare nu-l avantaja 
înfățișa nici lucrând

deloc pe domnul 
la vreun scenariu,

Fotografia apărută în 
Mii i tru al Culturii. Nu-l 
r.ici discut ‘md cu niscaiva factori de conducere. Dl. Petre Sălcu- 
fleanu este înfățișat ca un chefliu de rând, îmbrăcat în pripă și 
care a uitat să-și încheie nasturii la pantaloni. Poate că, dacă ar 
li trecu1, un minut-două până la sosirea ziariștilor „diversioniști", 
umilu-i >ler ar fi băgat de scamă acest amănunt și ar fi legat 
prohabul ministerial.

Suteva zile ia rând după in identul respectiv, Mai Marele 
peste Cultura din țară a încercai să dreagă busuiocul. N-a fost, 
nicid. um, vorba de porniri sexuale cauzate de consumul mare de 
alcool. Ni! Domnia sa convocase la el pe doamna, care era, în acea 
seară, ofițer do serviciu, pentru alte chestiuni. Să pună în ordine 
niște hârtii. Deci, cum s-ar zice, pentru lecturi suplimentare. Dar 
eum n ai lorii oculari văzuseră cu totui akceva, iar blitz-ul foto
grafului de la „Rl“ luminase suficient timp pentru ca pelicula 
fotografică să rețină „amănuntul", ziariștii au fost nevoiți să re
ziste asaltului. Că totul a fost o înscenare, că „faza" face parte 
d htr-un plan diversionist. 'Geaba au încercat să-l apere colegii 
din part Iul aflat la putere, „O anumită parte a presei" a continuat 
șa i u d a? pe caz până când s-a trezit și Comisia de cultură, artă 
șl in . media din Parlament. Distinsul scenarist a fost audiat de 
d>uj ori. In nici una din întâlnirile cu membrii comisiei, n-a 
reușii să acucă argumente care să-l scoată basma curată. Chestie 
re una juiâ de însuși bardul Adrian Păunescu, președintele co
rup.ei ia c?uzâ.

Așa că dl. Sălcudeanu va trebui să procedeze ușa cum i-au 
„sugerat* jurnaliștii. Să demisioneze. L-am auzit cum, cu glas 
i idol at, domnia sa a promis câ va face exact așa la prima întâl
nire a Guvernului.

R Ir : i ■ a sa constitui1 prima victorie a presei. Intr-o țară 
cu Iu agă tradiție democratică, unui demnitar surprins intr-o ipos
tază a-.cmânătoare 1 s-ar fi desfăcut contractul de muncă la o n 
după In originalitatea noastră a fost nevoie de mii mult timp. 
M ii bine mai târziu, decut deloc. Oricum, gheața a fost spartă.

Ghcorghc OLTEAN U

lua Ia bătaie
M-au înțeles șl au eliberat caro
sabilul".

Luni, 18 octombrie, au fost du
se la Dacia 144 butelii, care s-au 
distribuit fără incidente, sub 
supravegherea forțelor de ordine.

Conform înțelegerii avute eu 
dl. Bogar, au fost și pentru mier
curi (20 octombrie), butelii: câte 
o mașină pentru fiecare centru. 
Dimineața, după cum declară 
doamna Ileana Răchițcanu (care 
se ocupă cu înscrierile la Dacia), 
a venit o mașină cu 120 butelii. 
Oamenii n-au fost mulțumiți. Au 
blocat carosabilul, conform sce
nariului deja cunoscut, cerând, 

din nou, „Să vină primarul, că 
noi l-am ales !“.

(Continuare in pag. a 4-a)

Inevitabilul trebuie să se 
producă: 

începând cu data de 2 noiembrie 
1993, ziarul „Zori noi" își va 

schimba denumirea in 
-^MATINAL^-

Listele pentru plăti la 
Sistemul Vitalis, 

punctul Hațeg, sâmbătă, 
23 octombrie: 14C4-1621
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Primăria Petroșani și Provincia di Belluno au semnat un

Protocol româno - italian
A treia zi 
fără pâine

1993,Duminică, 17 octombrie 
la sediul Administrației Publice 
Locale din Petroșani s-a semnat 
un protocol de colaborare între 
Primărie și Provincia Belluno 
din Italia. Partea română a fost 
reprezentată de dl. primar Gheor- 
ghe Berea iar partea italiană de 
dl. Claudiu della Palma — con
silier al Provinciei Belluno, dl. 
Giovanni Borlot — primarul co
munei Ponte nelle Alpi și dl. 
Renzo Zollet — viccprimar al 
localității Fonzaso. Acest protocol 
este urmare a bunelor relații 
statornicite între urmașii emi- 
granților bellunczi respectiv Fa
milia Jiu-Piave din România și

Associazione Bellunesi nel Mon- 
do. Se cuvine să remarcăm aici 
că sufletul acestor acțiuni sunt 
d-na ing. Dana Blendea și dl. 
ing. Alin Udrea. Amândoi sunt 
descendenți ai unor familii Ita
liene stabilite la începutul seco
lului pe malurile Jiului. Asociația 
Jiu-Piave își propune să strângă 
legăturile intre locuitorii aflați 

pe malurile acestor râuri de 
suflet. Un proverb italian zice 
că „non bisogna entrar nel fiume 
se non si vede quant’ acqna vi 
e“. „Nu c nevoie să intri In apă 
ca să-ți dai seama cât e de adân
că". Așa e. Trebuie să cunoști 
doar oamenii. (Mihai BARBU)
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In ultimele zile ne-a fost dat, 
din nou, să ne reamintim de „vre
murile bune". Așa. pentru ca ta 
ai noștri să nu li se suie demo
crația prea mult la cap șl să-șl 
petreacă timpul liber la șezători 
(a se citi: la cozi), se are grijă 
ca, din când în când, să fie create 
condiții pentru asta.

Este a treia zi de când am 
trecut pe mămăligă. Aceasta de
oarece, din magazinele de spe
cialitate, lipsește PAINEA. Per
turbările survenite în aprovizio
narea cu acest sortiment au creat 
nemulțumiri justificate din par
tea populației. Ieri, Un grup de 
reporteri s a deplasat la Fabrica 
de Pâine dln Petroșani pentru a 
găsi o explicație a „fenomenului*. 
Relatările, în ziarul de mâine.

Fenomenul infracțional in Valea Jiului
I'.rii ii doi >lâ, este dificil de 

evalua', ampioarea și intensitatea 
fenomenului de delincventă în Vă
ii.i Jiului. Cu atât mai mult a-1 
Căuta originile. Domnul maior 
loan David, Comandantul Poli
ției municipiului Petroșani, a 
abandonat teza „iluministă" a 
dispariției delincventa prin edu
carea conștiinței, datele statisti
cilor penale (care au început să 
fie da‘. ■ publicității după Revo
luție. alia după o jumătate de 
secol de tăcere) atestă o intensi
ficare și agravare a delictelor, 
mai ales a celor comise de mi
nori și tineri.

Astăzi, Poliția se confruntă cu 
delicte de tot felul: de la tâlharii 
la trafic de valută, de la prosti
tuție la trafio de influența și 
cu infracțiuni pa care le consi
deram „stiaine* societății noastre 
cu puțin timp in urmă, La sfâr
șitul săptămânii trecute a avut 
loc o ședință de bilanț a activi
tății acestei instituții. In care 
S-a analizat activitatea pe primele 
nouă lun< ale acestui an. Gu a-

cest prilej, domnul maior David 
a avut amabilitatea sa răspundă 
Întrebărilor noastre, acordându- 
ne un amplu interviu pe această 

temă.

află orașul Petroșani (503 infrac
țiuni), urmat, în ordine, de Lu- 
peni (329), Vulcan (308), Pelrila 
(103), Uricani (90) și Aninoasa 

(60). Singura scădere față de anul
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Interviu cu <11. mr. loan David,
Comandantul Poliției Petroșani
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— Domnule maior, care este 
amploarea fenomenului infrac
țional *n Valea Jiului?

— Din datele centralizate pen
tru acest an, putem afirma că 
acest fenomen este în ușoară 
creștere: de ia Un total de 1220 
de infracțiuni produse in aceeași 
perioadă n anului trecut, anul 
acesta s-au Înregistrat 1393.

• Dintre acestea, numărul in- 
fi acțiunilor comise prin violența 

împotriva persoanelor este de 
213, in 1992. Intr-un clasament 

«I delincvenței, pe primul loc in
tre orașele din Vnle^ Jiului se

trecut se înregistrează la Petro
șani .și Pelrila.

S-au înregistrat trei tentative 
de omor — câte una în Petroșani, 
Vulcan, Lupcni și zece omoruri 
(11 în ami| trecut), 11 vătămări 
corporale grave. 19 violuri. Este 
de remarcat scăderea numărului 
de tâlhării, de la 156 înregistrate 
anul trecut, la 76 anul acesta. 
Furturile in dauna avutului per

sonal au crescut de la 488 anul 
trecut, la 190 anul acesta.

• Infracțiuni de natură econo
mica, S-a depus un marc volum 

de muncă in finalizarea dosaru
lui în cazul domnilor1 Appel,

Pacea, Bacu, dosar pentru rezol
varea căruia a fost nevoie să fim 
sprijiniți de I.G.P.

BilanțU| infracțiunilor de na
tură economică pentru această 

perioadă a anului se prezintă 
astfel: 59 de cazuri de dare (luare) 
de mită, 22 de abuzuri în servi
ciu, 20 de delapidări, 35 de înșe
lăciuni în dauna avutului public, 
166 de furturi.

Au fost confiscate 60 de grame 
de aur, 23 de grame de argint, 
și 1620 dolari USA (față de 162 
în anul 1992). Valorile șl mărfurile 
confiscate se ridică la suma de 
6 353 000 de lei.

Pe linie de circulație se înre
gistrează o creștere a fenomenu
lui infracțional de la 81 la 117, 
anul acesta, l’c primU| loc se 
află l’ctroșani-ul (17), urmat de 
■Lupeni (19), Vulcan (18), Pelrila 
(18 — singui'a scădere față de 
anul trecut), Uricani (1 I), Ani
noasa (11). S-au înregistrat trei 
accidente mortale: două la I,u- 
peni și unul la l’etrila, față de 
opt aliU| trecut.

(va urma)

Ghcorghc OLTEANU 
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Important!
Liceul de informatică Petro

șani organizează sărbătorirea în 
anul .școlar 1993—1994 a 100 do 
ani de existență a școlii.

Foștii și actualii elevi, părinți 
și profesori, toți aceia care nu au 
uitat școala noastră sunt rugați 
călduros să susțină financiar pro
iectele concepute depunând su
mele dorite la : Filiala GEC Pe
troșani, eoni. 6070, titular Platon 
Cornel.

Informații suplimentare se pot 
obține la cabinetul de istorie al 
liceului.

COLECTIVUL DE ORGANIZARE

In pag. a 2 a

■ După o întrerupere de 
câteva luni, Abatorul își reia 
activitatea. ■<

■ Unde i legea ?

V dli LOC OTA
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Nimic nu se construiește după plan sau

LEGEA LUI KEOPS
Este vorba, așa cum lesne ați putut bănui de 

construcțiile care se fac în mod ilegal. Avem la dispoziție o jistă 
foarte lungă ae oameni, în aparență serioși, care au încălcat legile 
țârii. D-ra ingineră 1 u 1 i a n a Făgaș ne propune 
se recurgem la o metodă ce ține obraz: să-i dăm la ziar. Dăm 
curs rugăminții unei doamne convinși că, astfel, lucrurile vor 
merge mai răJ înainte de a merge mai bine. Deci, și-au construit, 
ilegal, garaje d-nii Hrincă Pavel, Gheorghiță Dorel, Teodorescu 
Adrian Sorin. Purcaru Dumitru, Izvenarj Petru, Săulescu Dumi
tru, Sântimbreanu Victor, Herbei Octavian, Hollinger Sorin, Câm
pean Lcaterira, Abrițculescu Domnica, Ciochină Vasile, Gheoghițâ 
Elena, Chitnirel Ioan și Adrian Portase. Cel din urmă a reușit să 
paralizeze bansmisia prin cablu, a Apărării Civile a municipiului. 
In acest fel, constructorul a crezut că lumea nu va afla că și-a 
construit un garaj chiar lângă consignație. (M D.)

După o întrerupere 
Petroșani și-a

de câteva Iun?, Abatorul 
reluat activitatea

După această perioadă. între
prinderea amintită și-a schimbat 
fața. S-au făcut reparații la toate 
utilajele, s-au consolidat și zu
grăvit corpurile de clădiri care 
necesitau aceasta și mai ales s-a 
igienizat totul. Pe lângă toate a- 
cestea colectivul format din 127 
de angajați, a pus în funcțiune 
mecanismul economiei de piață 
ridicând cu mult calitatea pro
duselor.

S-a ajuns astfel ca cererea să 
fie mai mare decât oferta, mai 
ales In ultima săptămână.

Din discuțiile avute cu dl. Ro- 
gobete Daniil am reținut că acest 
gol de producție se datorează 
schimbării prețurilor la animalele 
vil, așa încut furnizorii acestora 
Au oprit livrarea lor până la 
stabilirea noilor prețuri. Inevita
bil, urmează modificarea prețu
rilor La produsele finite, prețuri 
ee vor intra în vigoare in această 
Săptămână.

întreprinderea produce o gamă 
'destul de largă de produse prin
ți» care: salamuri de calitate su

' Au fost odată

Cinci popicarii in 
Petroșani

r
■ faptul că Vulcan-uj a reușit, 
4c curând, in Germania să fie 
al treilea în ierarhia mondială 
la popice ne face mândri dar șl, 
cșor, nostalgici. Un mai vechi 
locuitor al Petroșani-ului și-a 

adun aminte că, pe vremea dom
niei sale, în Petroșani erau 5 
(cinci) popicarii. Azi nu mai este 
Bici una. Odinioară, minerii se 
puteau Întâlni, „la o bilă", la dl. 
Feck Filip (care ținea o popică- 
rie lângă bariera de cale ferată 
de lângă Depoul CFK), la dl. 
Szr-nași în Fero, la Hubertoaie 
(pe locul actualei incinte a 
VMIROM-ului) și la dl. .Stieber 
(ce deschisese un local aflat cam 
în dreptul stației de taxi de lângă 
pasarela CFR). Acolo, sportul cu 
Bila era sportul rege. Dar cea 
«nai frumoasă popică rie era si
tuată între actuala biserică re
formată și cantina-restaurant „La 
O-orgică". S-a demolat orl.itA cu 
construirea blocurilor turn din 
Bonă. (M. P.ARBU) 
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Popicele vor dansa !
;> . i.jă-ici (--lor de l,i min., Vulcan pentru popice nu se

ti ma rumai l,i competiție. Zilele tre ute n< a cautal la redacție 
p; ;■ dinți le secției respectiv», tehnicianul Alexandrii TicJian, 
cure ne-.i inf< im.it dospii- ăibătoriica niedaliaților cu bronz la 
„mondialele” din Germania, echipa ma.cuHnă de popice Minerul 

,L .r- -in.
Pentru s'i-resul popi- arilor vuk-iincni au contribuit nnilți fac- 

t i, ini d de l.i 'i-Horul X <i<i.ii (M uin Jili-,i. M;ij .1 .lilca. 
Ioan Dra.oș), mergând pe linia indicate (lid<-r Avi <m Vârjnn), 
adn ir. trație (din i lor Joșii Diumuș', l a .Sindir ițelor Miniere 
(Uie I >' i. Victor B.îdâi ) HUI (di, im . nei -1 Al<-xandru 

■ 5>LiJ, diiecto.- i'.iir'ri ;al Adrian Todor). Toți acești factori au con- 
’ iiilaiit pi 'uj ortul mateiial al sui- ' -ului din Germania.

SâmbMă. la olubul din Vulcan, juc.Morii Leonlin I’opp, Ion 
SCrigoiescU, Nicolae Ltipu. Floria Ardac, Ghcorglle Silice Im, Ioan 

tllișoc, Virgil Dorin, T.uis Cărare, antrenorii Valiriu Pișcoj și Hi.» 
HJăi.'iș, vor „e.-.mpanlza" printre popice (a «c cili pahare) la săr- 
lar''O'i lor rare merită a fi cin ■Jitii <d ntaie. (Genu Tl'ȚU)

perioară și obișnuite, cârnați, pa
rizer, afumături precum și carne, 
ajungând la o producție de apro
ximativ 10 tone pe zi.

Pe lângă principalii benefi
ciari: IACCVJ, REALCOM Petro
șani și magazinele alimentare din 
toată Valea Jiului, există comenzi 
și pentru județul Gorj.

Printre planurile de viitor ale 
acestui obiectiv condus de dl.

Un adăpost, 
colea...

Fiindcă tot am fost primiți in 
Europa, ce s-au gândit (alții pen
tru) parlamentarii noștri? Să 

intrăm în rândul lumii și în 
privința... adăposturilor antia

eriene. Nu știu care o fi moda 
în Luxemburg, de exemplu, și 
ce model vom adopta noi. Ches
tia este că in proiectul legii se 
prevede că primăriile locale vor 
finanța atât lucrănle de repa
rații ale adăposturilor existente, 
cât și construirea altora noi. Un 
adăpost, colea, nu strică. (P.N.)
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• A I

| In ziarul de
I mâine:
'programul IV \

SAPI AMANAL i

Un loc in primii trei l
După ce echipa feminină di

vizionară B Jiul Petroșani a tre
cut în fazele superioare ale Gu
pei României, gândurile sportive
lor se îndreaptă acum spre un 
nou start în campionat, ce va fd 
dat duminică, 24 octombrie. Echi
pa va juca alături de alte 9 for
mații în seria a Il-a, turul cam
pionatului fiind programat între 
24 octombrie 1993 — 19 decem
brie 1993.

Echipa, antrenată de același 
competent Anton Săsăranu, efec
tuează zilnic două antrenamente, 
într-un regim total de patru ore. 
La aceste antrenamente la parte 
lotul de Jucătoare din sezonul 
trecut (mai puțin Daniela Tudo- 

ing. Kiraly Attila, se înscrie șl 
achiziționarea de noi utilaje. A- 
cestea, alese din oferta T1B '93 
se vor cumpăra cu ajutorul fi
nanciar dat de Banca Agricolă 
prin BERD. Consumatorii pro
duselor Abatorului Petroșani 

nu-.și pot dori decât, ca acest nou 
început să se perpetueze și dacă 
se poate să se extindă și în alte 
ramuri...

Adriana RADU

Minerul Dâija așteaotă fintâeie
Săptămâna trecută la Casa de cultură din Pctroșanj a avut 

Ico o gală de box, care a adus față în față două formații ai căror 
componenp se pregătesc intens pentru turneul final ce va avea 
loo la Zalău, în data de 24 octombrie.

Este vorba de pugiliștii de la Minerul Dâlja, antrenor Teodor 
Berințan și cei de Ja Metalurgistul Cugir, o echipă bine cunoscută 
pe plan național.

Eievii antrenorului Derințan s-au comportat excelent, impunân- 
du-sc in 9 din cele 10 categorii de concuis. La categoria copii, 
Marian Buciumau a câștigat net în cadrul categoriei 34 kg, Florin 
Gheorghieș a învins la categoria 37 kg, iar V. Latkulic a urcat 
pe podium la cat. 39 kg.

I a juniori mici. Pop Danie) și Florin lluniadi au fost și ei la 
înălțime fiind aplaudați la scenă deschisă de cei peste 300 de 
spectatori. Cor.sacrații de-acum Sergiu Roman. Matei Milian, Do
rin Jucob și M'hai Dan nu s-au lăsat mai prejos punctând decisiv, 
câștigând fără drept de apel în fața colegilor de la aceeași cate
gorie de greutate.

Fotbal cu gălci și miros 
de... volei !

• „l’o’-la nomenclatura" a Jiu
lui înscrie prin campionatul Ce] 
Mar,- al fotbalului românesc: So
rin Hcnzcl a marcat două goluri 
pentru Dacia Unirea Brăila, la 
Piatra Neamț (2—1) cu Ceahlăul), 
iar Demian Militarii, cej mai 
Imn jucător din teren, a marcat 
golul egalizator pentru Dinamo 
la „U“ Cluj. • Jiul Petroșani a 
făcut un joc Imn la Alba lulia, 
făcând să tremure de vreo două 
ori „butic-irii" lui Țalnar, dar 
punctele le-au luat cil • Încă o 
in I râugi-re (I—2) care ne ține 
departe de loja Diviziei A • 
Un sac da goluri aU primit echi
pele Văii Jiului, ..uig.rcmitc în 
Divizia B 3. Astfel. I’aroșeniul 
nici n-a contat la mode Ja Ci
mentul ' icni (I— I), tot I (la
zeio) a luat și Minorul l.upeni 
(de cale a nmi.i'i numai nume
le...) la Petrolul Stoin.i (unde 
„p-m-.ion irul" ii>-|:iii și cil purul 
creț, l'irăn -.cu le- i „corec
tat" de două oii golaverajul ce
lor din l.'ipeni. • tn fini', liderul 
Minerul Dricarii a luat t*l patru 

roiu, plecată spre alte zări): 
Daniela Bereș, Monica Hodină, 
Simona Filiche, Hanelore Kar- 
pinecz, Carmen Petrovan, Silvia 
Angheluță, Ghizike Lazăr-Muntia- 
nu, Daniela Chitic, la care se 
adaugă noutățile venite de la 
echipe craiovene: Daniela Con
stantin, Mădălina Ene, Carmen 
Constantinescu. Echipa este sub 
„aripa" susținătoare a EM Dâlja 
și Livezeni și vizează locul 3 în 
clasamentul final. Noi le-o doriml

Unde-i legea ?
Activitatea legislativului Româ

niei, exprimată in legile atât de 
necesare unei treceri fluide spre 
o reală democrație și economia 

de piață, este insuficientă. Acest 
lucru a fost remarcat cu prilejul 
unui sondaj de opinie — e drept, 
numai la nivelul Capitalei — 
difuzat de TVR mai prin vară. 
Cu toate acestea, considerându-s< 
surmenați de atâta muncă — nu 
de puține ori irosită în dispute 
sterile — membrii Camerei De- 
putaților au stabilit, prin stătu 
tul pe care tocmai și l-au apro
bat, că săptămâna lor de lucru 
va fi cuprinsă între zilele de 
luni, ora 14 și joi, ora 12,30. Da 
asemenea, nemulțumit s-a arătat 

și Max Watson expertul FMI. 
șeful misiunii de negociere a 
acordului stand-by pentru Romă» 
nia, într-un interviu acordat re
vistei franceze „Le monde". După 
părerea dumnealui, banii primiți 
de România după 1989 au fost 
folosiți pentru a împiedica re
forma. De aici și* suspendarea 
împrumuturilor până în decem
brie a.c. Domnul Watson se a- 
rată nemulțumit de ritmul re
structurării industriei, dezvolta
rea exporturilor și politica buge
tară — în speță, rata ridicată 
a inflației. De altfel, nu cred că 
era cazul să ne-o spună ameri
canul. Am remarcat și noi. (P.N.)

boabe, dar in beneficiul surorii 
de la Parângul Lunca, intr-un 
meci-circ, in care s-a jucat ca 
la nuntă, fără „nașii" Topor, 
Dulcii, Florescu pe sector. • Sco
rul, -1—2 pentru loneni, intr-un 
joc cuminte și cavaleresc, care 
nc-a adus aminte de tnrnirurilc 
in fața unor domnișoare cu evan
tai și dresuri vaporoasei • Popi
carii lui Pișcoj doboară tot ce 
întâlnesc în calc. Tn cea de-a 
6-a etapă a Supcrligii, „bronz.iștii" 
din Germania au administrat 

9111 de popice dobointe (față de 
numai -l"61 nl<> gazdelor) Forestci 
Tfllmaciu. Feliți-lc cu popicele, 
tot di la Vulcan, au câștigat 
mai greu, acasă, 1 i numai 32 
bețe diferență, lata de Mctrom 
Bra.-ov. ■ Jiul Petrila, modestă 
în deplasare, miile a pierdut la 
l ido Satu Mare, • De duminică, 
Fi volei feminin: incepe campio
natul Diviziei B, ale noastre jiu- 
liste jucând la Petroșani cil șase 
litere din Baia Mare: CSS—CRD.

Miroa .<» ,-i parfum d<- fe
meie i ((lenu TI TȚț l)

HOROSCOP
BALANȚA — CÂINELE

Azi în prim-plan se va situa 
viața relațională. In acest cotext, 
astrele vă prevăd fericire și îm
pliniri.
bCORPION — MISTREȚ
Azi se anunță a fi cea mai iru- 

moașă zi din această săptămână. 
Deci, profitați!

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Ziua de azi vă va găsi debor

dând de vitalitate și de activi
tate, chiar dacă sunteți mai lip
siți de spirit de organizare și efi
ciență,

CAPRICORN — BOU
In ceea ce privește viața dv. 

sentimentală s-ar putea ca azi 
să trăiți un episod foarte impor
tant pentru viitor.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Puneți mai mult accent po 

viața profesională!

PEȘTI — ifcPURE
Azi este o zi de șansa in do

meniul comercial. Succesul în 
afaceri este prin preajmă.

iil.KBi.C — IJmLAGQN
Treceți printr-o periodua deo

sebit de favorabilă, mai ales pe 
pian sentimental.

TAUR — ȘARPE
O posibilă schimbaie importantă 

în viața dv. se poate produce 
astăzi.

GEMENI — CAL
Dispuneți de un climat favo

rabil proiectelor, mai ales de 
ordin umanitar și colectiv.

RAC — OAIE
In plan afectiv, veți trăi clipe 

agitate. Se poate produce chiar o 
rupiură.

xutid — MAIMUȚA
E posibil ca în acesc moment 

să imDrățișați o schimbare anun
țată mai demult.

a cv.urm.i — COCOȘUL
Momente pasionante in perspec

tiva, cu toate că ziua de azi este 
plină de monotonie.

PROGRAMUL
l '/

VINERI, 22 OCTOMBRIE

7,00 TVM.
10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Curcubeu.
12,00 Afacerea Watcrgatc
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14,10 TVR Iași.
15,00 TVR Cluj-Napoca.
16,00 Formula 3.
16.30 Toamna, mare hotar... cu 

„focul viu" între anotim
puri.

16.15 Actualități.
17,00 Emisiune in lintba geunană.
18,00 Pro patria.
19,00 l-'ilm serial. Pasărea Spin.
20,00 Actualități.
20,-10 Publicitate.
20.45 Viața parlamentară.
21.15 Reflecții rutiere.
21.30 Film artistic. Echilibru tra

gi 1.
23.45 Actualități.
21,00 Simpozion.

0,55 întâlnirea de la miezul 
nopții.

1 10 Jazz fan.
2,00 Inchideri'a programului,

DAGS TV
\ in.-ri, 22 octombrie

19: Uazbiinâtoi ul — supei acțiu
ne cu Dolpli Longrin

20,30: Rvs ista presei — Zori noi
20,35: Punct vulnerabil — răz

boi psihologic.
22: Șhalako — western 

o nouă povcslc a unui luptător 
indian pentru libertate.
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Numaifctclc vor ști

CE VA FI MÂINE ?
scurt concediu, am constatat cu sur* 
de horoscoape personale sunt... solii-

Incepăud din această săptămână „Pagina 
merilor** vă propune și iși propune să 

realizeze câte un grupaj informativ despre 
fiecare liceu din Valea Jiului. Echipa 
noastră de reporteri va fi prezentă în mij-

locul liceenilor, in fiecare săptămână. Vom 
începe, firesc, cu cel mai bine cotat liceu 
din Vale. Este vorba de liceul de Mate
matică-Fizică din Petroșani.

Revenit recent dintr-un 
prindere că toți solicitanții 
cixante, necăsătorite (cu o singură excepție), majoritatea iubitoare 
de cartofi prăjiți și nefericite. Prin urmare, numai ele vor ști «e 
va fi mâine.

La Liceul Matematică-Fizică din Petroșani

Baiul bobocnor
Vedele ale

liceului

Ordinea apariției in ziar a horoscoapelor personale va respecta 
ordinea sosirij scrisorilor.

Pentru scrisorile care poartă aceeași dată a poștei se va efectua 
tragere la sorți.

Rugăm pa cei (cele) care n-au prins ziarul cu chestionarul și 
dores® horoscop personai să ne scrie, pentru a lua măsurile ce se 
impun. (F. Ane)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiuiiiiiiiHHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînmnnniiiniii
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Anul acesta va ti ceva mai deosebit deoarece se sărbătoresc 
100 de ari de la Înființarea liceului.

Balul va avea loc în data de 5 noiembrie la Casa de cultură 
din Petroșani. Pregătirile începute din timp sunt in toi. Partici
pând ia una din întrunirile comitetului de organizare al balului, 
format din reprezentanții claselor a Xll-a, iată ce am aflat.

Pe lângă nenumăratele surprize pe care m-au rugat să nu le 
destăinui se intenționează ca invitații să fie primiți de două mas
cote reprezentând personaje concepute de celebrul Walt Disney, 
dar încă nu există costume. Dacă sunt firme specializate in crea
rea de aiticele și doresc să se evidențieze sunt rugate să ia le- 
Dă ura cu conducerea liceului.

După spectacolul propriu-zis și după concursul de Miss și 
Mister, atât organizatorii, cât și invitații se vor destinde djn nou 
la discotecă.

Înainte de toate, spectacolul trebuie să aibă prezentatori. Pen
tru aceasta s-au prezentat la 
mat din 18 reprezentanți ai elevilor a ascultat, a privit, și a de
liberat După cum spune proverbul: „glorie învingătorilor, cinste 
Învinși lor". Câștigătorii au fost: Cornea Claudiu și Vodă Petru, 
iar „cei învinși* Kormoczi Cristina și Mihai Paul. Pentru că toți 
cei patru au calități deosebite s-a hotărât să fie patru prezentatori, 
ceea ce va da o notă de originalitate spectacolului. Deci ei vor fi 
cci care vor prezenta și vor fi alături de noi la mult așteptatul 
bal.

Până etuncj să le urăm ‘por la lucru, promițându-vă că vom 
reveni. (Mihacla ILIESCU)

.examen* două perechi. Juriul, for-

• La Olimpiade: Faza Națională
RADU ADRIAN — locul I, Fi
zică: VlNATORU VIORICA 
locul III, Engleză; STANCU 
TRUȚ — locul III, Fizică; 
RIAN VICTOR — mențiune, 
tematică; ............... ' ’ ‘
mențiune, Biologie; 
JULA — mențiune și 
special la Limba și 
Română; TATARU RÂUL —men
țiune, Informatică; COSMA SO
NI A — mențiune, Engleză.

• La Concursul Inter-judcțean 
de Matematică-fizică „Traian La- 
lescu“: TRAICU BOGDAN — 
locul I și TATARU RÂUL — locul 
III.

La Sesiunea de Comunicări Ști
ințifice de la Ploiești, pe probleme 
de Informatică, rezultate deose
bite au elevii TANASESCU 
CLAUDIU și BETIU MARCEL.

In fiecare an 80 la sută din 
elevi sunt admiși în învățămân
tul Superior.

Pagină realizată de :

O vedetă pentru voi

din Manches- 
socotiți un fel 

Block a 
'or V3. Au apărut In urmă cu 

Ț.tru am, fiind Ia ora actuală 
cel mai popular grup englez, mai 
ales după succesul ultimului lor 
album, „Why Can't Wake Up 
With You", apărut in februarie. 

Cine sunt puștii după care fe
tele au înnebunit? Gary Barlow 
(născut la 20 ianuarie 1971), su
fletul melodic al trupei, un vo- 
c.dist de excepție; Ifoward Do- 
naîd (n. 27 aprilie 1970), marc 
colecționar de discuri, are un 
deosebit simț al umorului, visea
ză să devină drc-jockey I; Ja- 
son Orange (n. 10 iulie 1970),
deosebit de sensibil, un bun dan
sator (ca și Jloward de altfel); 
M i. k Ovsn (n. 27 ianuarie 1973). 
cel m.ii bun dansator, tin tip 
f'iar'c conciliant; Robbie Wii- 
li.ims (r>. 13 februarie 1971), me
zinul trupei, zgomotos si glumeț, 
bun patinator pe rotile.

Grupul TAKE I HAT 
zultatul contopirii 

tendințe stilistice 
șl „cutc-st rusii", 
si 0 J„Do

'rit!/;- ic 

D'.V.nct €’l 

Ir n i n 
•H) ii pi 
ortul /O

Cei cinci băieți 
tern (Anglia) sunt 
de New Kids On The

<1

PE- 
MA- 
Ma-

MOCAN IULIA — 
CAMELIA 

premiul 
literatura

Ștefan CIMPOI, Vali LOCOTA, 
Mihacla ILIESCU, Gcnu TUȚLI, 

Tibcriu VINȚAN
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Scrisoare pentru 
Miruna

Sincer, trebuie să-ți mărturi
sesc, stimată domnișoară Miruna 
că mi-au făcut o deosebită plă
cere rândurile pe care ni le-ai 
trimis la redacție. N-am înțeles 
insă de ce o fată curajoasă și 
talentată (chiar dacă numai ele
vă în clasa a Xl-al) trebuie să-.și 
ascundă „frânturile de gând" sub 
un banal pseudonim. Oricum, tre
buie să știi că am avut la un 

moment dat tentațiă de a trimite

/aĂre Ihal TOP 19. I) Living On My Own — Freddie Mcrcury; 
V.itn — CuJturc Beat; 3) Bccatise The Night — CO.RO feat. 
Ic .a ; 1) I Cant' Ilelp (Falling In Lovc) — UB 40; 5) What 
— 4 Non Biondes; 6) Summcr, Summer — I.ofl; 7) Toamnă 
sufletul meu — Compact B.; 8) Lifc — Iladdaway;
Lovc? — Iladdaway; 10) C'ost

9) What Îs 

la vie — Emcrson, Lnke Anii Pal-

mer

ȘTIRI, INFORMAȚII • .Sunt 
zvonuri că Li Vulcan, alături de 
discotecile de la stadion și can- 
tina-restaurant, va apare încă 

una la sediul C.A P. • Până a- 
tunci, un clasament al discotecii 
„Luculus" (cantina-restaurant), un
de D.I este Vasile Topală: 1) I.i- 
ving On My Own — Freddie Mcr
cury; 2) Mr. Vain; 3) Lifc — llad- 
daway; 4) Don't Cray (Vampire 
Luxe) — Transilvania; ă) The

Key-Tlie Secret — Urban Cuokic 
Colective. • Dintre D.I-ii din Va
lea Jiului, sâmbăta trecuta s-a 
căsătorit Sergiu „Croco" Ichim de 
la „Cina" Lupeni. A mai rămas 
un singur celibatar, Ovidiu .Stoi- 
cuța (26 ani) de la discoteca rest 
„Jiul" din Petroșani. Felelor, nu 
ratați ocazial • Liceul Industrial 
Petroșani pregătește bal-marc bal 
de boboci mâine la Casa de cul
tură Cine va fi Miss?

RĂSPUNSURI LA SCRISORI.
Mirela Dudescu, Petrila: sin

gurei scrisori primite in această 
săptămână ii răspund, ea cuprin
zând trei întrebări: 1) am mai 
spus-o și cu alte prilejuri, o dis
cotecă la Petrila ar putea func
ționa numai prin clanul și inves
tiția celor de acolo. Mulțumesc 
pentru aprecieri, dar timpul nu 
mi-ar mai permite să mă ocup 
și de discoteca din Petrila; 
In prezent, Mădulin.i Manele 
află intr-un turneu în Ardeal, el 
încheindu-se in Capitală pe data 
de 24 octombrie, cu un concei t 
la .Sala Palatului; 3) I.a f 1, Whit- 
ncy llouston se află fn turneu. 
Va cânta pe 5 si fi noiembrie la 
I .undi a.

2)
se

CUPIDON CUPIDON aCUP.DON ALB PE
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, ci doar
Vulcâr ir .i, care

u a e.iprui", lire 
care C'-te doar soldat 
nu t< mul l.i ’l. dar

1 I - im ..r e j (',1 li 
gri u a slip nit
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tru tine doi bărbați X’u neapărat 
din cauza proporției existente in
tre bărbați și femei, ci și din 
rațiuni de ordin moral. Nu cred 
că dorești, la cei 17 ani ai tui, 
să intri in acest mod în viață. 
Așa că trebuie să te întrebi nu 

cum să i past; zi pe amândoi, 
ei |i - care dintre ci. In piivința 
>.oldal.-'liilni știu ea „ochii care 
iui ■ iad se mia", dar aș vie.i 

a c i e' I ca in! re i <>j (Im ,iu Tist 
mai mult decât niște ochi

MANI) din Viile,in (săpl.îu âna
Io.ii le i-.rca 

,r la loc .1 it.i'e) 
că si I .inii, 
da. Nu ști' 
î i spune ca 
e Lila r ■< e 

i Draga M

. I

I I

ui

mi 
iii 

nu, l

la tipar cronica pe care ai făcut-o 
recentului concurs de miss de la 
Vulcan. Dar îmi lipsea elementul 
esențial: Semnătura. Și asta cu 
toate că — din motive obiectivo 
— aș avea câteva obiecțiuni vi
zavi de., „entuziasmul ochelaris
tului."

Da, intr-adevăr, sunt cm acord 
că frumusețea nu trebuie privită 
doar ca pe un accesoriu al amo
rului. Poate tocmai de aceea un 
curs de frumusețe în școli — 
chiar facultativ — cred că ar da 
oarece roade. Dar asta nu este 
problem,-] noastră ci a inspecto
ratelor școlare.

In altă ordine de idei, părerea 
tj despre băieți și despre legă
tura între virilitate și „Floaccle* 
lor este deosebit de interesantă. 
Dar n-am înțeles do ce crezi ca 
un bărbat este totuși doar o ab
surditate. Sau cum ar zice colega 
ta „o prelungire inutilă a peni
sului". Chiar dacă afirmația este 
„fără convingere". Oricum — in
diferent de opinia ta asupra băr
baților — noi iți adresăm invi
tația do ,i ne mai scrie la redac
ție.

< i

Ml HON EL

NLGRLI
știm că este clcxa in clasa a 
I Petroșani. Mai știm că scrie 
lecturilor vârstei, încărcate de

Despre Rainona Găină 
\ 1 a la Școala generală nr. 
versuri ce poarta amprenta 
o sensibilitate gravă. Ramona iubește singurătatea, cerul 
înstelat și ceea ce este mai important ; poemele sale 
prezintă un castel prin care se plimbă (intr.o deplina
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Un nou exponat 
al Muzeului 

zidului berlinez
Vestigiilor din Muzeul zidului 

berlinez, situat la câteva zeci de 
luciri de la bariera fostului punct 
fce conlrol-trecere „eharly", lj 
6-3 mai adăugat un exponat. Pe 
fațada muzeului a fost fixată o 
placă comemorativa de 200 de 

kilograme Ln amintirea lui Leo- 

nld Brejucv. Pună nu demult a- 
cetsta s-a (fjat pe fațada clădirii 

do pe bulevardul Kutuzov din 
Mosc <va unde fostul președinte 

sovleti * locuit.

(U rinare din pag. 1)

In legătură cu acest, aspect, dl. 
primar este categoric: „Nu e 
treaba mea sâ-mpart buteliile. 
Sunt oameni plătiți pentru asta. 
M-am implicat sufletește, pentru 
că înțeleg durerea și necazul 
oamenilor, dar eu am alte atri
buții".

In jurul orei 14, două mașini 
care veneau spre Petroșani, au 
fost forțate să oprească la Dacia. 
Una din mașini a distribuit toate 
buteliile, cealaltă a plecat cu o 
parte pline, deoarece se pierduse 
controlul asupra corectitudinii 
schimbului.

In acest timp, cele două mașini

„Problema este gestionarea lipsei”
erau așteptate la alte centre. Când 
s-a aflat ce s-a întâmplat la Da
cia, o delegație de șapte cetățeni 
din zona pieței au dat buzna in 
Primărie, l-au făcut pe primar' 
„cu ou și cu oțet", ba, mai mult, 
„au vrut să mă și bată", declară 
domnia sa.

Aceste mișcări tip mineriadă 
au la bază falsa impresie a unor 
cetățeni din cartierul Aeroport 
— zona Dacia — că alții aF fi 
privilcgiați în repartizarea bute
liilor. Din calcule reiese că media 
lunară, pe toată Valea Jiului, 
este de 400 butelii pe lună. Punc
tul de distribuire de la Dacia a 
priiwk în iulie 772 butelii, în 
august 627, în septembrie 402, 
iar în octombrie — până în dala 

de 20 l — 600 butelii, plus cele 
două mașini de miercuri.

Domnul primar susține că, pe 
luna octombrie, cei de la Dacia 
au fost privilcgiați, dar nu asta 
este problema : „Problema este 
gestionarea lipsei. In momentul 
de față, gestionăm o lipsă de 52 
de mii recipiente. Din august, 
au început să ne mai vină de la 
Pitești, dar cererea crește, vin 
Sărbătorile de iarnă și sper că 
nu vom fi lăsați la cheremul u- 
nui reșou prăpădit, să plătim cu 
28 de lei kilowattul. Am interve
nit Ia București. Am discutat cu 
șefa de cabinet a domnului Cos- 
mâncâ șl ne-au promis că ne vor 
trimite, chiar din cota Bucureș- 

, țiului...".

O posibilă soluție au încercat 
să ofere particularii, care au a- 
chiziționat 400 recipiente șl le-au 
oferit la Un preț care să acopere 
cheltuielile. Domnul primar esto 
de acord cu ei: „Dacă e economie 
de piață, atunci s-o lăsăm să 
funcționeze. Este știut că în noile 
condiții, se exploatează lipsa. 
Prețul e ridicat, dar oamenii suni 
mulțumiți că găsesc o butelie 
atunci când le crapă măseaua".

Garda financiară a stopat însă 
această inițiativă. Probabil că 
vom asista la o nouă inflație do 
butelii goale, tocmai acum când 
numai asta ne mai lipsea ca să 
fie paharul plin. 6ât despre bu
telii pline... vorbiți încet... (F. Ane)

MIC A PUBLICITATE
.[ ANI VERS\R1
h

■ SA ȚI FIE VIATA o imensă 
câmpie 'presărată cu florile pure 
ale Iubirii, peste care să nu se 
abată niciodată norii grei ai su
ferinței și durerii. Este tot ce-ți 
pol dori acum, dragul meu soț 
Hrubani Adrian (Kyoto), când 
tn buchetul vieții tal« prinzi 
eca de-a 22-a garoafă. Un căldu
ros „La mulți ani !“, alături de 
un sincer „Te iubesc C.i dra
goste soția Dana Și fiul loan 
Adrian. (0126316)

i'.A împlinirea venerabilei 
vârste de 80 ani, fiul Petrică, 
nora Geta urează dragului lor 
Gheorghe Dănuț Burlec, sănătate, 
viață lungă alături de cei dragi 
și un călduros „La mulți ani 1". 
(0126318)

VÂNZ ARI

V AND mobilă dormitor, biblio
teci, col țar Oana. Telefon 545656, 
după ora 16. (0126265)

VÂND aparlamen' 2 camere, 
l’elroh.rtii, Aviatorilor, 26/21. 
Relații : ap 23. (0126307)

VÂND lutocar RDT, an fabri
cație 1937, autobuz IKARU.S 
255 și autocamion IFA. Relații : 
Aîlrojani str. Zorilor, bloc 2/15. 
(0126.108)

VANI) dubiță Ford Tranzit 
D’ -jel, negociabil. Petroșani, A- 
vkitorilor, 56/48.

VÂND garsoniera, zona Aero
port Relații; telefon 511394, ore
le 18—19 (0126313)

VÂND autobuz in stare de 
funcționare bună Relații: zilnic, 
după ora 16. Telefon 54 4373 sau 
511J3I, magazinul „.Jiul". (0126303)

VANI) sifonăiie — cap linie 
I’ctiil.i Relații: telefon 542715. 
(012o32l)

VANII urgent apartamente cu 
2 și 3 camere, ultracentral, deco- 
iii ind de, parchet. Vulcan bloc 
I M, seara «, ap. 113. (0126.125)

1’ltlMESC comenzi pentru frigi- 
d"i a congelatoare, Vulcan, Bra
zi lor, rolefon 570944. (0126325)

VANII garsonieră confort I, e- 
tai I (Colonie), Petroșani. Tele
fon .11500 (0)26329)

VÂND dubiță Fiat 238 F, cu 
motor, cutie de viteză, parbriz și 
alte piese de schimb. Informații, 
la telefon 545109, după ora 20. 
(0126331)

VÂND urgent Opel Ascona și 
piese de rezervă. Preț negociabil. 
Informații ; Iscroni, nr. 192. Fa
milia Șerbu. str. Vulculeșli, după 
ora 14. (0126327)

VÂND mobilă sufragerie. Te
lefon 544056, Petroșani, Grivița 
Roșie, 39. (0126324)

DIVERSE

CAUT foarte urgent asociat 
(sau investitor), cu capital minim 
5 milioane lei, pentru afacere 
producție, comerț exterior și ser
vicii. Profit după 3 luni 15 x in
vestiția. Rog seriozitate. Tele
fon 570077, între orele 11—22.
(0126322)

SCHIMBURI LOCUINjA

SCHIMB garsonieră confort 
I, Vulcan, centrul vechi. cu a- 

parlament 2—3 camere, Petro
șani. Telefon 54408(1, până la ora 
15. (0126318)

SCHIMB apartament 2 camere, 
Vulcan, str. Traian, bl. 9, sc. II, 
ap. 10. cu apartament 3 camere, 

Petroșani — Vulcan. (0J26320)

SCHIMB apartament 2 camere, 
proprietate, Dimitrov, eu casă 
curte. Informații: telefon 543945. 
(0126305)

COMEMORARE

Suntem nnl indept^rlați ca-ndepârlarca 
Chiar dacă strâns iubirea nc-a legat 
Dc abia când pe această stea el a murit 
Șir. că pe această stea el a tnîlt.

SI'. ÎMPLINESC 2 ani de când fl trecut în eternitate cel mal 
bun și iubitor soț

BUDA1 IOAN

Veșnici amintire. Soția. (0126289)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de servi

ciu pe numele Dogaru Ludovic, 
eliberată de EM Bărbăteni. O 
declar nulă. (0126315)

PIERDUT miercuri, zona Ma- 
leia (blocuri), cățel negru (bolnav).

Domnul care l-a legat cu pro

S, C. „bavior” SA Orăștie 
prin SC „GM INTERNAȚIONAL COMIMPEX“ SRL 

Lupcni
a deschis un magazin dc prezentare și vânzare 

EN GROS și cu AMĂNUNTUL — confecții din blănuri 
pentru copii, femei și bărbați — în Lupcni, lî-dul Păcii, 
17 (fostul depozit CLF).

Zilnic, intre orele 8—16. (0126296)

pria-i curca pe Fernando, este 

rugat din suflet să-] readucă la 
familia Pascu, Malcia, 13. Oferim 

altul identio sau recompensă fără 
nici o îndoială. Vă 

domnule, cineva s-a 
din cauza pierderii.

implorăm 

îmbolnăvit 

Telefoane:
543957 — Petroșani | 6210786,
6135917, 6143648, București, seara.
(0126323)

PIERDUT cățel, negru, mic, pur 

creț — Fernando. Oferim recom

pensă pentru informație exactă. 
Familia Pascu, Maleia, nr. 13. 
(0126314)

PIERDUT tichet butelie, seria 
C, nr. 5185, eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan. 11 de
clar nul. (0126317)

PIERDUT legitimație periodi
ce nr. 78, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0126328)

PIERDUT legitimație bibliote
ca și periodice pe numele Voica 

Cipriana Celestina, eliberată de 
UT Petroșani. Le declar nule.

Abatorul Petroșani
preia animale după cum urmează :

Luni, 25 octombrie 1993 — V ulcan
Marți, 26 octombrie 1993 — Banița 
Miercuri, 3 noiembrie 1993 — Petroșani
Joi, 4 noiembrie 1993 — Petrila

Luni, 8 noiembrie 1993 — Uricani
Marți, 9 noiembrie 1993 — Vulcan 
Miercuri 10 noiembrie 1993 — Banița

și practică următoarele prețuri :

bovine adulte, cal. I — 520 leUkg 
bovine adulte, cal. a II a — 490 lei^kg 
bovine adulte, cal. a III a — 350 leizkg
tineret bovin peste 350 kg, 650 lcUkg
porci, grupa 90—100 kg — 1400 lci/kg 

grupa 101—110 kg — 1300 lcUkg 
grupa 111—120 kg — 1200 lei^kg 
grupa 121—130 kg — 1100 IcUkg 
peste 131 kg — 1000 lei/kg

(0126326)

S.C. COMIN S.A. Petroșani
anunță scoaterea Ia concurs a două posturi de contabil.

Concursul va avea loc în data dc 1 noiembrie 1993 
la sediul societății.

Relații suplimentare ia biroul personal al societății 
din str. M. Eminescu nr. 22, telefon 512213.

( olidianul de opinii șj informații „ZORI NO1° apare sub egide 
SOCTEI AJII COMERf IAI.I „ZORI NilH" $ A.

înregistrată la Registrul Comerțului sul» 
nr .1 20/621/1991.
Cr.it 307060201 — in lei — B( R l'elio;ani 
47ZI7I630 — in dolari I S — B( R l’elrn-nni 

Director: MIRCEA Bl'.lORI.SC.U
Di-erfor exeiutiv; ing. Alexandiu 

UOGDAN
bl

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675
Petroșani, *(r. Nicolae Bălcescu nr 2 
1 cicloane: 511662 (dircctor-i edactor jet);

ul./J72 (dii celor e.xeculi v-ndniinistraliv 
difuzare), 512161 (secții) lax: 093/515972.

ft'IPAKUL: Tipografia Petroșani, slr. 
Nicolae Bălcescu nr. 2, Telefon 511365.

Materialele neconiandale *1 
nepublicale nu Se restituie. Res
ponsabilitatea morală si juridică 
asupra corectitudini) datelor cu 
prinse in ai(icole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVTG1U I

Responsabil de număr i
Ștefan CIMPOI

Corectura i
Emilia ACUIRE1

Viorica 1 1RȚULESGU


