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A doua moțiune
' Cele d'.njă camere ale Parla
mentului au luat în dezbatere, 
ieri după amiafcă, în ședințe se
parate, moțiunea introdusă de 
partidele din opoziție prin care 
s-ă cerut președintelui Iliescu să 
'desemneze un nou premier. S-au 
rostogolit multe vorbe, chiar și
argumente pro sau contra, așa 
eum se petrec, după un tipic 
deja cunoscut, lucrurile în ast
fel de împrejurări.

Sunt trei deosebiri, față de 
precedenta moțiune, ale cărei 
sensuri se circumscriu în sfera

Din nou
AUROLAC

Solemnități !a 
monumentele eroilor

Foarte îngri jc rătoare o secvență 
dgsprini ă din realitatea pieței de 
duminică di . Petroșani. Câțiva 

„țânr: ,lâi“ s< rb.au cu nesaț aburii 
ur i pungi cu auroiac, cel mal 
left, drog, afl t în circulație la 
ftidi mâna tuturor. Fețele și privi- 
rilc lor arătau exact ca ale unor 
consumatori invcteraț| de droguri. 
Circulația pungii a fost oprită de 
intervenția fermă a unui bărbat 
aii it in pre.a mă. Intervenția sa, 
saluta-.5 d>- altfel, a fost însoțită 
și de câteva palme, scăpate ce
lui mal in r-lent dintre drogați, 
indi mal că i se ia „punga feri- 
cirii“.

Si :uf, o -,-temenea secvență nu 
este singulară, deoarece aurolacul 
încă se mai găsește in circulație 
liberă, cu toate că cineva ar tre
bui să intervină pentru a salva 
o anumită categorie de vârstă ce 
alune.â ve.tiginos pe pante ire- 
cti: i abile. Curios însă și faptul 
că nici organele de ordine nu 
prea aroid, mare importanță a- 
cestui fia .• 1 ce bântuie piața din 
Petroșani.
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— Domnul ! comandant, infrac
torii suțin ca Poliția are efective 
prea numeroase, iar oamenii cin
stiți că ar. prea puține. Care 
este adu/arul?

— Am ■ i vă dau două exem
ple con ■ u 1 nte. In Vulcan, oraș 
cu o popul ' 1 • de 10 000 de locui
tori, avem numai 36 de polițiști. 
Aceasta în înnă un polițist la 
o mi de locuitori. In Petroșani, 
efectivele noastre sunt compuse 
din 39 de ofițeri și 60 de subofi
țeri, decj aici slăm ceva mai 
bine: doi polițiști la mia de ]o- 
c ii' »ri. Cu aceste efective, desfă
șurăm un volum foarte marc 
de muncă. Numai anul aci sta am 
cercetat 821 de per o ne, față 
de 739 anul Irecut. Dintre accP 
tia 217 sunt cercetați în stare dc 
arest.

Am cercetat 100 dc minori, 21 
do tineri de vârste cuprinse în
tre 13 și 21 de ani ți 235 de vârstă 
între 21—30 de ani. Un fenomen 
îngrijorător este creșterea numă
rului infractorilor primari, adică 
a celor aflați la prima abatere. 

cuprinzătoare a exercițiului, a 
democrației.

Mai întâi este reacția de indi
ferență- a electoratului cu privi
re 1q acest eveniment. Oricine, 
își pune întrebarea: în situația 
în care, să admitem, va fi numit 
un alt premier, deci șl un alt 
cabinet, o vom duce mai bine 
decât acum? Griza de încredere 
continuă în forme adâncite de 
apropierea iernii și perspectiva 
alarmantă a unoi- >sluri împovă
rătoare. Deși premierul Văcăroiu, 
c.ire și-a luat inima în dinți, a

Ieri, cu prilejul Zilei Armatei, 
la monumentele istorice și cimi
tirele eroilor din Vaier. Jiului au 
avut loc solemnități consacrate 
cinstirii memoriei celor ce la 
ceasuri de cumpănă a istoriei 
neamului s-au jertfit pe câmpul 
de bătălie. Cu acest prilej s-au 
depus coroane de flori la monu
mentul generalului erou Draga- 
lina. situat pe Defileul Jiului, 
precum și la cimitirele eroului 
necunoscut din Valea Jiului.

Sfânhil Dumitru La Petroșani, un nou convoi al Crucii Roșii Germane
Creștinii ortodocși sârbă 

torcsc Sfanțul Mare Mucenic 
Dumitru, Izvorâtorul de Mir.

Tuturor celor ce poartă a 
cest nume, colectivul SC
„Zori noi“ SA Petroșani le 
adresează un călduros „La 
mulți ani!“, și numai fericire.

Din totalul celor 824 de persoane 
cercetate de noi, numai 97 sunt 
recidiviști.

Mari probleme ne fac persoa
nele neangajate, care ocupă în 
mod abuziv locuințe in Valea 
Jiului. Se impune o mai bună 

Starea infracțională în Valea Jiului
Interviu cu mr. [OAN D.WID, 

Comandantul Poliției

colaborare cu unitățile miniere, 
cu UACCVJ-ul, pentru depistarea 
acestor persoane și trimiterea lor 
acolo de unde au venit,

— Există o relație intre consn- 
niU| de alcool fi delincventa din 
Valea Jiului?

— Direct proporțională. De 
cele maț multe ori, victimele ac
telor de tâlhărie sunt selectate 
din rândul consumatorilor din 

asigurat telespectatorii'' că avem 
și suficiente produse agroali- 
mentare, și energie electrică pen
tru lunile următoare, românul 

știe bine ce găsește în piață și 
cât face. Prețurile au o tot mai 
accentuată instabilitate, în acest 
domeniu așteptându-se interven
ția executivului. Acestea sunt 
principalele motive pentru care

Tiberlu SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)

Coroanele au fost depuse din 
partea militarilor din garnizoa
nele I’ctroșani și Vulcan, precum 
și din partea primăriilor și vete
ranilor de război. Au fost pre- 

zenți la solemnități, primarul 
municipiului Petroșani, dl. ing. 
Gheorghe Berea, reprezentanți 
ai administrației locale, veterani 
de război, un numeros public. In 
memoria celor căzuți au fost 
prezentate onoruri militare. (Al.II.)

Sc derulează deja contractul 
de colaborare între Crucea Roșie 
din orașul Plauen — Germania — 
și Primăria municipiului Petro
șani, cu implicarea tuturor celor 
care se preocupă de asigurarea 
la un nivel cât mai aproape de 
corințele asistenței medicale și 
sanitare în localitățile Văii Jiu
lui. Conform acestUj contract, la 
Petroșani au Început încă de 
săptămâna trecută cursurile teo
retice și practice organizate cu 
sprijinul partenerilor germani,

au fosttimp îrestaurante. Cei tâlhăriți 
într-o așa stare avansată de e- 
brietate, încât nu ne-au putut da 
nici un detaliu despre modul în 
care au fost jefuiți.

— Domnule comandant, vă rog 
să treceți în revistă principalele 

probleme cu care se confruntă 
serviciul de circulație.

— E te inadmisibil de mare 
numărul conducătorilor auto (ma
joritatea angajați ai societăților 
comerciale cu capital d(. stat) 
care dau dovadă dc indisciplină. 
Există șoferi pentru care ulei mă
car prezența mașinii de poliție 
nu 1 determină să respecte regu
lile de circulație. Nu cu mult

Inevitabilul trebuie să se 
producă: 

începând cu data de 2 noiembrie 
1B3, ziarul „Zori noi” își va 

schimba denumirea în
^MATINAL--
Listele pentru plăti la 

Sistemul Vitaiis punctul 
Hațeg,

Miercuri, 27 octombrie 1993, sc vor plăti chilanțcle%
cu numerele cuprinse intre : 1752 — 1827.

Listele de plăti la Sistemul 
Vitaiis pentru depunători 

de ia Petroșani
Miercuri, 27 octombrie 1993, se vor plăti chitanțele 

cuprinse între numerele : 499 — 640.
I’entru ambele puncte c!e lucru, Petroșani și Hațeg, 

plățile se vor cfecttiar la Hațeg, Hanul Bucura.
In fiecare dimineață, de Ia ora 7,30 se eliberează 

bonuri de ordine pentru efectuarea plăților și pentru 
depuneri :

pentru salvatorii minieri și pen
tru toți cei ce au ca obiect de 
activitate asigurarea asistenței 
medicale și de prim ajutor în caz 
de accident în subteran. Cursu
rile au loc la Salvamin și sunt 
conduse de domnul Linke. re
putat specialist în domeniu. O a 
doua serie de cursuri, pe aceeași 
temă va avea loc în primăvara 
anului viitor.

Tot săptămâna trecută, repre
zentanții Crucii Roși; Germane 
au fost primiți de primarul mu- 
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n urmă am avut o situație 
deosebită, atunci când a venit 

dl. prim ministru Nicolae Văcă
roiu în Valea Jiului. In ciuda 
sirenelor, unii șoferi nu vroiau 
în ruptul capului să sc dea la 
o parte și să elibereze carosabi
lul pentru a putea trece convoiul.

Vom incerca. la nivelul muni
cipiului nostru, să organizăm 

parcarea autovehiculelor. Astfel, 
credem că vom putea asigur.i 
paza autovehiculelor pe timp de 
noapte și să micșorăm numărul 
furturilor.

Poliția municipiului, în ciuda 
dificultăților cu care se confruntă, 
iși îndeplinește cu profesionalism 
misiunea. Aș dori să fac, prin 
intermediul dv , un apel către 
populația municipiului, pentru a 
ne ajuta în combaterea fenome
nului infracțional. Dacă oamenii 
noștri stau de vorbă ctl cetățenii 
este in interesul muncii noastre. 
Indiferent dacă ne-ain numit Mi
liție sau Poliție, preocupările 

noastre au fo1 t aceleași: comba
ți rea di lincvcnței. 

nicipiului- Petroșani,.domnul ing. 
Gheorghe Berea. In cursul între
vederii, care a durat circa 20 de 
minute, domnui Hartwig Mîier, 
unul dintre cei care conduc de
rularea contractului încheiat, dat 
fiind faptul că domnia sa se nu
mără printre inițiatorii acestui 
contract, a anunțat sosirea unui 
nou convoi cu ajutoare materiale 
constând în medicamente, apara
tură medicală și îmbrăcăminte. 
Convoiul a și sosit sâmbătă în 
țară iar ieri reprezentanții Crucii 
Roșii Germane, în oțițî de un zia
rist din Mnnchen au fost din nou 
primiți de domnul Berea. Aju
toarele sunt d sbinate Spitalelor 

din Petroșani. Vulcan. Azilului de 
bătrâni. Cantinei Săracilor, Casei 
de copii din Uricani, Filialei Pe- 
trașanj a Crucii Roșii Române.
wzzz/zzzzz/zzzzzzz/zrz.'zz.zzzz/zwzzzzz 

Domnul Ion 
Sto.ca, 

londa'îonil
Sistemului „Caritas” 
— ia Pairoșani

Din surse autorizate, am aflat 
că domnul Ion Stoica, inițiatorul 
Sistemului de întrajuiorare „Ca- 
rita.“ va fj prezent astăzi, în 
jurul orei 10, la Petroșani. Vizita 
sa este in legătură cu înființarea 
unei filiale a acestei instituții în 
Valea Jiului. (F. Ane)
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1 tu tară £r j i
In Parlan?"nt

La 28 august a.c. am avut ceea ce unu au 
numi, a fi l „remaniere guvernamentală". Patru 
no. .maiștri și aRi câțiva funcționari guverna
nt.atoli au fost numiți in funcții. Nici acum 
dumnealor nu au fost inves.iți de Parlament. 
Ce a ca, î >rmă opoziția (CDR, PD, UDMR) este 
n onstiiuțional. Cele 45 de zile regulamentare, 
prevăzute in articolul 106 din Legea fundamen
tală. au trecut. Drept pentru care, reprezentanții 
partidelor și grupării de partide menționate au 
depus o moțiune simplă. Prin aceasta se cere

se Tucreazi
președintelui să desemneze o persoană pentru 
funcția de prim ministru care, în conformitate 
cu dispozițiile legale, să procedeze la formarea 
unui nou guvern. Articolul 127 din Regulamen
tul Camerei Deputaților stipulează că moțiunea 
va fi dezbătută in plen în termen de 6 zile de 
la înaintarea sa. Deci, pal ți ne-ntâlnim pe 25 
octombrie. Nici senatorii nu s-au lăsat mai pre
jos, 36 dinți e aceștia semnând o moțiune prin 
care cer cam aceleași lucruri precum confrații 
dumnealor din Cameră. Iată, așadar, -că parla
mentul lucrează. (P.N.)
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î » II ranța

Se re, u ță la cet >țenia română
Din ziarul „Lupta-, care apare 

în franța și este destinat comu
nității românești din această țară, 
ai.am că, de la intrarea în vi
goare a I-eg'i 21/1 martie 1991 
privind cetățenia, la Ambasada 
romană au fost depuse 444 de ce
reri de renunțare la cetățenia ro
mâna, in baza art. 27 din legea 
menționată.

Majoritatea celor care formu
lează astfel de cereri sunt per
soane cărora autoritățile franceze 
le-au refuzat statutul de refugiat 

politic. Pentru a rămâne in Franța, 
aceste persoane solicită renun

țarea la cetățenia română pentru 
a deveni apatrizi și, în baza Con
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(abați pentru 
perechi

Câteva sute de abonați ai 
Romtelecom pentru servicii tc- 
Ictonice, locuitor, ai blocurilor 
din zona Herm«-s nu beneficiază 
de posturile telefonice individuale. 
Aparatele au amuțit. Cauza — 
nc-au spus-o domnii de la oficiul 
municipal al Romtelecom — un 
cablu care „a căzut". Culmea este 
că acel cablu trece pe sub un 
blcc. Ca atare sunt necesare să
pături. Ce fel de săpături, vedem 
noi mai încolo. Oricum, la Deva 
nu există cablu din categoria 
celui solicitat. Este vorba de un 
cablu lung de câțiva zeci de 
nutri care să aibă posibilitatea 
de a iervi 100 de perechi. A 
plecat o mașină după el la Bucu
rești. O găsi, n-o găsi?... In vre
mea asta abonaților li s-a trimis 
Câte o hârtie care îi anunță că 
l>c perioada „telefonului mut" nu 
vor plăti niș'.c bani. Costul ope- 
i.i»'unii, cu manoperă, cu tot, 
ne-a precizat domnul Ureche, de 
Ia Romtelecom Petroșani, circa 
2 milioane h i Ban; pe care abo- 
nații nu-i cor plăti, |>entrii că 
intră in oblig.ili.i Rointelccoin- 
uhii sa întrețină linia. Interesant 
ai fi să ui marini ceilalți abonați, 
nu cei afectați, la cât se vor ri
dic i aimele |>p ire le vedem 
in--lise pe facturi, la capitolul 

,-hverse", în perioada de după 
I noiembrie. F o idee, nu? S-a 
rupt cablul, cineva tot plătește. 
Și ' am banii n-au miros, urină- 
lim stupefiați facturile emise de 
onor Romtelecom, lunar, intr-o 

formă bicoloră, mai nou. Asta 
• t sa n< facem „roșii" la fața și 
sa ne uitam .albiistru" la facturi
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„Pietre” pe capul lui 
Mîhaî Tatulici

l'i uiți i ,>u Alili ii Pitulici, simpaticul moldovean (de-al nostru) 
<1 > cm sii'nilc TV, m- i pit, pe gânduri. M-am interesat în stânga,
In Ire.ipi.i, am m ti citit câte ceva și iată concluziile.

I.’< put.ii ni K.iliz.itor (|o emisiuni se află in’ern.it la spitalul 
VH’-uriJoi' C ipit.ilei, „Elias" pe numele sau, pentru niște analize 
și tiatumenlc, .ifecțiimc.i sa liind piatră la vezică. De obicei, la 
. i ccv.j se .ajung" sub bisturiu, clar se paie ca Îngrijirea deose
bita de caie ;.L. va bucura omul televiziunii 11 va scăpa de operație. 
•Aii!' o laiul.c, (caic lucrează în prezent la roniami| „Cadrele"), are 
un regim privilegiat, cu mașina la scară, de unde ;(r mai putea 
v.rl.i către cele lumești. El a declarat că va pleca din spital 

da-a este nevoie rlc <■■], cu orice risc, spre platourile de lucru ulc 
’l rle\ i/iunij lomanc. Domnul Tatulici a declarat că ■•■ânâlatca sa 
<i fost negii lata in ultimii patru ani (are și o bronșită mai veche) 
si ca .ir rlori sași revină la forma cea mai bună, pentru a puica 
relua harul in condițiile < i le mai bune (Gcnu TUȚU)

venției de la New York din 28 
septembrie 1954, să solicite auto
rităților franceze o carte de a- 
patrid, care să le legalizeze se
jurul în Franța.

Autoritățile franceze nu aprobă 
aceste cereri din două motive: 
excepția de fraudă la lege și 
excepția la ordinea publică. Per
soanele cărora li s-a aprobat ce
rerea de renunțare la cetățenie 
se văd lipsite de protecția juri
dică. Se maț văd lipsite și de 
cei 2500 de franci francezi (taxa 
propriu-zisâ .și taxa pentru pu
blicarea în Monitorul oficial), 
sumă care intră în buzunarele 
statului român. (Vali LOCOTA)
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O fostă actriță a Teatrului clin Petroșani și-a anunțat

Candidatura >a președinția României
■ De ce ci și nu noi ? De ce cl și nu eu ?

Datorită unei defecțiuni, firești, 
in difuzarea presei nu a ajuns, 
la Petroșani, cea mai nouă apari
ție a Societății „R“ din București. 
Ea se numește REVISTA X și 
are, ca motto, o constatare de 
bun simț :„Toți are dreptate".

Nu stă în căderea noastră a-i 
face publicitate. Scriem, aici și 
acum, despre această publicație 
doar in ideea că încearcă să im
pună o „schimbare radicală și 
de bun simț. Dacă bărbații nu 
reușesc să conducă țara, sa în
cercăm cu femeile". Revista î-'-i 
propun' ca, încă de pe acum, să
r/ZZZZ/ZZZZZZ//ZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/Z/Z/ZZZ//ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ

Un bloc stă să cadă
l’c strada .Saturn, pe planeta 

Pământ, continuă să țină calea 
sântului, la nr. 13, un (hai să-i 
spunem așa!) bloc. Acolo trâieso 
oameni. Încă mai trăiesc, pentru 

că acea clădire, acoperită pe a- 
locuri de mușchi verde mătăsos, 
stă să cadă, roată de ape care 
izvorăsc din cele mai neașteptate 
locuri.

Locat.uii spera »ă maj apuce 
și numărul 1000 al ziarului „Zori 
noi", care s-a făcut de m numă
rate ori ccoii| susurului acestor 
izvoare. Totodată, s-ar bucura să 
sărbătorească apariția primului 
număr al > irului „Matinal" în-

Posta_>

ultrasecretă
ANY LUCYN, VULCAN. Sun

tem alături de micile tale pro
bleme .și dorim să te ajutăm. 
Dacă între timp (au trecut aproape 

trei luni de la ultima scrisoare) 
n-a intervenit nimic deosebit în 
starea ta civilă, așteptăm să ne 
scrii, eventual să ne trimiți ta
lonul completat pentru „PC Ho
roscop". Avem la dispoziție o 
mie una de variante, din care îți 
vei putea alege ce dorești. (F.Ane) 

înceapă strângerea de adeziuni 
pentru alegerile din 1996. Locui
torii Văii Jiuiui sunt, într-un mod 
foarte concret, implicați. Sloganul 
publicitar „Un pic mai bine de
cât Ion Iliescu" încearcă s-o pro
pulseze în atenția generală, pe 
doamna Magda Catone.

Iubitorii Thaliei din Vale își 
vor reaminti, cu siguranță, că 
doamna Catone a fost, vreme de 
câțiva ani, actrița teatrului din 
Petroșani. lnaintea ci a jucat 
pentru dv. și soțul dumneaei, ac
torul Șcrban lonescu. E de la 
sine înțeles că o parte din cele 

tr-o atmosferă mai puțin umedă.
La nota de plată a consumului 

de apă preferă să nu se mai 
gândească, bănuind încă de pe 
acum că vor plăti un sfert din 
apa Aeroportului. Pentru iarna 
care vine, inulți și-aa cumpărat 
patine. (F. Ane)

A doua
(Urmare din p.ig. I)

moțiunea n-are aderență publică.
O o doua deosebire o aflăm îit 

faptU| că cei patru titulari ai 
portofoliilor de după remanierea 
Guvernului nu au fost discutați 
și aprobați în Parlament. De 
unde și invocarea necum tiluțio- 
nalitații acestei proccdurj care 
rănește orgoliile politice. Alergând 
cu analiza mai departe, trebuie 
.sa observăm că la trecerea prin 
parlament nu cred că ar fi Just 
obiecții de fond împotriva minis
trului de stat Mircea Coșa, și 
chiar a lti; Alexandru Mironov, 
sau a titularului de la comerț. 
Este o chestiune de procedură 
constituțională și este greu de 
priceput de ce se ferc.ște guvernul 
de forul legislativ. Dacă ne rea
mintim emoțiile prin care a tre
cut dl. Văcăroiu mal în primă
vară, la moțiunea trecuta, putem 
afla de ce s-a tergiversat o ches
tiune simplă, aproape de rutină, 
d.n ampuli-al.î până la dramă.

Obiceiuri la
comuniști si• • 

Vacaroi
Recent, în ședința de Guvern, 

dl. Văcăroiu a constatat că pre
țurile la carne și preparate din 
carne au explodat pui și simplu. 
Și atunci, plin de o sfântă mânie 
proletara, numește o comisie care 
sa veriiice cum stabilește agentul 
economic prețul. Cu maximă o- 
peraiivitate comisia se deplasează 
în piețețe capitalei și constată, 
firesc, ca unii agenți economici 
au cam exagerat. Faptele se 
popularizează cu maximă ope
rativitate la emisiuni de maximă 
audiență. Țara se arată indignată 
de felul cum fură unii și cum 
are grijă statul de contribuabilii 
săi. Acum câțiva ani când parti
dul unic mai băga câte ceva prin 
măcelării funcționau aceleași o- 

biceiuri. Ideea era că avem de 
toate dar hoții de comercianți 
dosesc marfa. Trebuiau intensifi
cate controalele muncitorești iar 
celor prinși cu mâța în sac să 
li se desfacă contractul de mun
că. Odată, la alimentara din piață 
tovarășul secretar Ocoș zis și 
Crastavete a găsit sub tejghea 
o rudă de salam. Fața i se lumi
nă brusc: „Uitați, oameni buni, 
de ce n-aveți carne!" Morala? 
Ceea ce ai făcut, merita făcut. 
Pentru funcție. (Mihai BARBU)

100000 de voturi necesare înre
gistrării acestei candidaturi in
dependente ii vor veni din partea 
spectatorilor săi. Vă citez, în in- 
cneiere, o parte din prima sa 
proclamație către dumneavoastră: 
„Popor! Sunt ca voi, sunt printre 
voi, sunt dintre voi, sunt cu voi. 
Voi sunteți ca mine, sunteți cu 
mine, sunteți pentru mine, sun
teți! Ei sunt ca ei, numai pentru 
ei, numaj dintre ei, numai peste 
voi!" Concluzia este una singură: 
„Decât un președinte care vrea 
să moară sărac, mai bine un să
rac care să moară președinte!" 

întrucât duminică a fost ziua 
de naștere a candidatei, ne ală
turăm celor caro doresc schim- 
barca urându-i „La foarte mulți 
ani, doamnă Președinte!" (M.B.)

JOI : Răsună Valea

VINERI : Pagina tinerilor

moțiune»

A treia deosebire Iste cazul 
Petre Sălcudcanu. Potrivit zica
lei că dacă nu este foc, nu iese 
fum, ceva a fost. A ieșit mult fum 
care s-a abătut asupra întregului 
Guvern. Va demisiona sa(1 se va 
răzgândi ministrul culturii este 
un subiect neutru întrucât scan
dalul, oricui de amplificat de 
presă, ar trebu.i să-l îndemne pe 
Petre Sălcudcanu să-și vadă de 
uneltele lui de scriitor. Și senator.

întreg sistemul de alianțe poli
tice este în permanentă schimbare, 
relativitatea fiind determinată de 
obiecții ui urmărit. Emoțiile e- 
chipci guvernamentale nu s-nu 
încheiat. Asa ajungem in acea 
stranie situație din 1990—1991 
când între fostul premier Roman 
și parlament era o lupta de tipul 
care pe care, controlează. Că se 
schimbă guvcrnii] nu-i nici o ne
norocire, chiar dacă vine iarna, 
rolul lui nefiind nitul decât să 
gestioneze înțelept țara. Altmin
teri va da socoteală, așa cum s-a 
petrecut ieri. Și se vd mai întâm
pla, in «lip democratic.

HOROSCOP
I

SCORV1ON — MISTREȚ
Și astăzi dispuneți de oportu

nitatea unui câștig. Aveți insă 
grijă cum îl folosiți.
SAGLTAiOii — GJbOLAN

Continuați să nu fiți foarte 
mulțumiți de realizările dv. de 
pană aclim, de modul in care 
receptează alții personalitatea dv.

CAFKrebttjff — bOU
Renunțați să vă mai faceți pro

bleme. Azi totul va merge bine.
VAltoAlUa — livnilt
Sunteți visători, dar esențial 

este să nu cădeți în vechi obsesii 
și să nu vă lăsați copleșiți de 
fobii!

VEȘTI — IEPURE
Dispuneți de o șansă financiară 

uriașă. Exploatați-o acum 1 
oERbbC — DRAGON

O zi mai tristă pentru dv To
tuși unii dintre dv. continuă să 
creeze în taină sau singuri, acasă.

TAUR — ȘARPE
Cu ajutorul unui prieten drag, 

nu cred că nu veți reuși să vă 
rezolvați chiar și cea mai arză
toare problemă.

GEMENI — CAL
Azi aveți ocazia, prin interme

diul unei persoane de sex femi
nin să intrați în legătură cu 
persoane influențe și remarca
bile.

RAC — OAIE
Autoritatea dv. este azi punctul 

forte al relațiilor cu cei din jur.
LEU — MAIMUȚA

Profitați azi de simpatia de 
care vă bucurați, căci mâine s-ar 
putea să aveți probleme.
.rUAI ,U< a — COCOȘUL
Azi va achitați obligațiile față 

de stat ți față de familie. In rest 
o-zi monotonăl

BALANȚA — CÂINELE
Zi oportună pentru o căsătorie. 

Chiar și prin împrejurimi. Aceas
ta vă poate aduce mult dorita 
liniște...

PROGRAMUL
TV

MARȚI, 26 OCTOMBRIE

7,00 TVM.
10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Video-lexicon.
12,00 Lumină din lumină.
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14.10 TVR Iași.
15,00 TVR Cluj-Napoca.
16,00 Arte vizuale.
16,20 Povestea vorbei.
16.45 Actualități.
16,55 O tradiție vieneză.
17.10 Conviețuiri-magazin.
18,05 Pariați pe campion I
18.35 Roată văd lumea cu ochii...
19,05 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20.45 Cc-i de făcut ?
21.15 Tclccincmatcca. Băiatul din 

Oklahoma.
22,50 Tranșeele cerului (II),
23.15 Actualități.
23.35 TOP TV.
24,00 Insomniile românului.

. 0,30 Inchidcrca programului.

DAGS TV
M irți. 26 octombrie

19: Secure.i moi ții — ui- .h ru 

20,30; R<’vi-' i presei

20,3.5 Singur acasă I — super 
comedie

22 : Daca aspcctu, ar putea u- 
cide — acțiune.
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POPICE FOTBAL

Sarbattiare 
popicelor

Sâmbătă, la Vulcan, in sala 
Clubului sindicatelor, intr-o at
mosferă sărbătorească s-au in mâ
nat din partea FRP, prin preșe
dintele său dl. Anton Grecescu, 
campioanei țârii. MINERUL Vul
can, diplomele și medaliile de 
campioni naționali la popice, in 
anul competițional 1992—1993. 
Totodată s-a sărbătorit și extra
ordinara performanță dii Cupa 
Mondială, desfășurată in Ger
mania, unde campionii au obți
nut locul III și medalia de bronz, 
cel mai bun rezultat internațio
nal din istoria acestei echipe.

Au fost premiați: Leontin Popp, 
Ion Grigorescu, Gheorghe Sili- 

vestru, Nicolae Lupu, Ioan Bisoc, 
Horia Ardac. Louis Cărare. Mă
ritiș Gherman — jucători, precum 
și antrenorii Valeriu Pișcoi di
ploma de onoare și Ilie Băiașu.

S-a intonat imnul de stat al 
României și s-a cântat Imnul 
Minerilor. Ceremonia a fost des
chisă de dl. Alexandru Trestian, 
președintele secției de popice, 
care apoi l-a invitat pe dl. ing. 
Iosif Drumuș, directorul EM Vul
can, președintele de onoare al 
AS Minerul să ia cuvântul. Re
dăm din alocuțiunea domniei 
sale: „Se cuvine să mulțumim 

sportivilor pentru clasarea și in 
acest an pe locul 1 și câștigarea 
titlului de campioană națională, 

precum și pentru extraordinarul 
rezultat obținut pe plan interna
țional. Le urez mult succes, să 
fie la fel de serioși și dc munci
tori și in continuare. Mulțumesc 
celor care au fost alături de noi, 
fără de care rezultatele nu ar fi 
fost poate posibile. Minerii din 
Vulcan au înțeles să fie alături 
de sport, alături de echipă, care 
le-a tăcut, iată o mare cinste, a- 
ducându-le o frumoasă mulțu
mire sufletească. Mulțumesc RAH- 
ului, Ligi; sindicatelor miniere, 
tuturor sponsorilor. Vă mulțu
mesc!”

I,a  rândul său, dl. ing. Alexan
dru Blaj, directorul general al

în rapitala 
românești
RĂII a ținut să jdauge: „Emoția 
mu stăpânește pentru că la o a- 
semenea reușita sportivă nu am 
avut prilejul de a participa vreo
dată. Felicit din inimă sportivii, 
conducătorii, secția, sindicatele, 
antrenorii, care au crezut în a- 

ceastâ izbândă pentru că ei, spor
tivii, sunt primii ambasadori ai 
une; țări. Avem obligația morală 
și profesională de a sprijini echi
pa în continuare, pentru a obține 
si titlul cel mare — CAMPIOA
NA LUMII!”

Din partea Ligii sindicatelor, 
dl. Vermeșan a felicitat echipa 
pentru locurile obținute, mulțu- 
mindu-le pentru că au dus faima 
popicelor din Valea Jiului și din 
România peste hotare.

S-a ciocnit paharui cu șampa
nie, s-a dansat, s-a cântat. Am 
smuls după un vals, două, câteva 
cuvinte de la câțiva medaliați 
din marea familie a campionilor. 
Valeriu Pișcoi, antrenorul prin
cipal: „Meritul este al echipei 
care s-a antrenat și a dovedit că 
poate mai mult. Sponsorii și con
ducerea secției, a exploatării au 
fost tot timpul cel de-al 7-lea 
jucător. Le mulțumim!”

Ilie Băiașu: „S-au respectat gra
ficele de pregătire, s-au îndepli
nit cerințele de mare performanță. 
Avem sportivi minunați. Noi lup
tăm numai pentru victorie.”
Leontin Popp: „A fost de-a drep

tul admirabil. Am învins favo- 
riții”.

Gheorghe Silivestru: „A fost 
greu, dar frumos. Rezultatul este 
excepțional.”

Ioan Bisoc: „Un rezultat care 
răsplătește un an de antrenamen
te, poți să-l obții o dată în viață”,

Horia Ardac: „Cea mai mare 
satisfacție este că i-am bătut pe 
nemți, la ei acasă”.

Pe acordurile muzicii, marea 
performanță a Minerului a fost 
sărbătorită din suflet, de toți 

cei prezenți. Sportul înseamnă 
viață.

Felicitări Minerul, Bi ivo Cam
pionilor!

JIUL — F.C. BIHOR <»-0
Cioată trage, Lăzăreanu apără!

Spectatori circa 1200, plătitori 
330, gazon stare bună, șuturi la 
poartă 16—5, pe spațiu] porții 
8—2; cornere 14—1, ocazii de gol 
5—2, cartonașe galbene Dorha 

(FC Bihor).
JIUL: Anton — Călugărița,

Mititel, Lazăr, Huza, Cioabă (min. 
79 Izsak), Stancu, Stoica,’ Știrbu- 
lescu, Stăncic, Trăistaru (min. 68 
Szoradi).

FC Bihor: Lăzăreanu — Ulici, 
Dorha, Ganea, Pop. Ușvai, Borza, 
(min. 76. Pop), Toderaș (min. 60 
Ganciulea), Erdei, Ciocan, Domo- 
koș.

A arbitrat Dorin Miclășinâ din 
Reșița, ajutat de T. Doroi — Băile 
Ilerculane și Gh. Popescu din 
Slatina.

Observator federal, dl. Victor 
Cicu (București).

A fost un meci Jiui — doctorul 
Lăzăreanu. La cei 39 de ani al 
săi, portarul oaspeților a fost 
cel mai viguros și mai bun ju
cător de pe teren, drept pentru

JUDO

Petroneia Puscasu - medalie de bronz
V 9

Campionatele individuale de 
tineret și speranțe ale României 
la judo, desfășurate la Iași, au 
adus elevei profesorului Nelu 
Cordea, judoka Petroneia Puș
cașii, Jiul Petrila, locul III și 
medalia de bronz, onorând astfel 
o frumoasă comportare a sporti
velor petrilcne, atăt in campionat 
cât și la concursurile individuale. 
Valoarea concurentelor a fost ri
dicată, multe dintre ele fiind 
medaliate atât la întrecerile de 
tineret cât și la cele ale senioa
relor. Dorința de a urca pe po
dium și de a se impune în aten
ția selecționerilor lotului național 
de tineret în vederea participării 
cu echipa României la Campio
natele europene, de la sfârșitul 
lunii noiembrie, a declanșat e- 
nergii nebănuite, ridicând nivelul 
tehnico-tactic al competiției. In 
aceste condiții judoka pctrileancă. 

care publicul petroșănean l-a 
aplaudat la scenă deschisă. Jocul 
nu s-a ridicat la un nivel specta
cular deosebit, oglindind din a- 
cest punct de vedere poziția locu
rilor ocupate de cele două echipe 
în clasament.

Oaspețij au aplicat bine tactica 
jocului în deplasare, om la om 
pe tot terenul, au aglomerat ca
reul propriu și au lansat câteva 
contraatacuri deosebit de pericu
loase. La activ, eî figurează cu 
două șuturi pe spațiul porții și 
cu un singur corner obținut în 
repriza a doua. Jiui a jucat fără 
o concepție clară pe teren, nu a 
avut vigoarea necesară finalizării, 
totul culminând cu ratarea de 
către Cioabă a loviturii de pe
deapsă acordată în min. 74.

Dominarea haotică (14—1 la 
cornere), masarea adversarului 
în repriza a doua în propriul te
ren nu au avut darul să limpe
zească apele pentru că evoluția 
jucătorilor a fost slabă și a lipsit 
și capul limpede.

Cele mai fierbinți faze ale par

în primul ci an la această cate
gorie de vârstă a reușit un re
zultat deosebit în limitele cate
goriei 72 kg. Ea a învins în pri
mul tur pe Andreea Deach (CSM 
Cluj) și a pierdut în turul II la 
Jianina Jinga (Steaua București). 
A trecut de Luci Pavel (O. Cra- 
iova) în calificări și in lupta 
pentru medalia de bronz a în
trecut-o Pe Melinda Borbcly 
(ONIO Satu Mare), componentă 
a lotului național. Angajarea a 
fost aprigă și după două minute 
și jumătate, Pușcașii ;1 reușit o 
tehnică Ashi Mochi și Wazari (7 
puncte), iar ca medalia să-și me
rite strălucirea și tributul dc su
doare, în ultimele secunde a reu
șit să țintuiască adversara la sol 
prin YOKO-SH1NO-GATAME, ob
ținând IPPONUL victoiia si me
dalia dc bronz. 

tidei s-au petrecut totuși la poarta 
apărată de Lăzăreanu. In min. 
15, Stăncic a trimis o bombă de 
la 20 m, reținută greu de portar. 
Huza a ratat și el deschiderea 
scorului, min. 23, reluând din 6 
metri în brațele Iu; Lăzăreanu. 
In min. 50, Stoica din 5 metri, 
n-a putut trimite balonul în poar
tă. A urmat ocazia oaspeților 
min. 51, Cioabă a greșit și Ciocan 
a trims pe lângă bară. Mititelu 
s-a infiltrat în atac și în min. 58 
a șutat puternic din 8 m, dar 
s-a opus din nou Lăzăreanu. Szo
radi a creat faza în care Știrbu- 
lescu a fost faultat în careu, min. 
74, când s-a acordat penalty. Cioa
bă a executat în dreapta lui 
Lăzăreanu și acesta cu un reflex 
uluitor a scos balonul în corner. 
Stoica a șutat din 16 m pe lângă 
bara laterală, min. 82, iar în 
min. 86 Anton a scos golul din 
picioarele lui Erdei, neputând 
opri totuși curgerea învolburată 
a Jiuluj spre un minus doi în 
clasamentul adevărului.

FOTB \L FEMININ

S- a intfisiai tirul
IU ORADEA — UNIVERSITA

TEA PETROȘANI 0—8 (0—2).
Jocul a fost fără istoric, elevele 
antrenorilor Angela și Ioan Vișan, 
au învins la pas un partener sub 
cota competiției. Scorii] a fost 

deschis în min. 4 prin Dascălu 
și a fost majorat dc Titianu, după 
o frumoasă acțiune colectivă. 
După pauză. în min. 44, Lupu 

a făcut 3—0, ca tot ea în min 
49 și 53 să mai trimită de două 
oi; mingea în poartă cu capul. 
Dascălu a întrerupt, în min. 56, 
„hegemonia” Lupu, marcând cu 
sete, după care, aceeași Lupu, 
în min. 63 și 70, a luat acțiunile 
pe cont propriu, ridicând scorul 
la 8—0.

Universitatea: Popa — Bcleț, 
Kiss R., Ciulavu. Kiss M.. liurjui. 
Dascălii, Șerban, Niță, Lupu, Ti
tianu. A arbitrat foarte bine V. 
Deheleanu, din Arad. Intr-un alt 
meci, îndes Sibiu — Flamura 
Satu M ire 4-0.

Fotbal, divizia
Națională

REZULTATE TEHNICE: Dacia Unirea 
Brăila — UTA 2—0; Dinamo — Ceahlăul 
4—0; Electroputere — „U" Cluj 2—0; Spor
tul Studențesc — FC Inter Sibiu 1—0; 
Ste iiia — „Poli” Timișoara 2—0; FC Bra
șov — Universitatea Craiova 2—0; Petro
lul — FC Farul 2—0; Oțelul Galați — Pro
gresul I—0; Gloria Bistrița — Rapid I—2.

CLASAMENT
1 S'.e iun 10 7 2 1 17-- 3 16
2 Univ. Cr.uox a 11 6 3 2 25-—15 15
3 Petrolul 10 5 2 3 IZ 9 12
4 FG Farul 11 5 2 4 1 1 -12 12
5. Sportul St ud 11 5 2 4 14--12 12
6 UT.A. 10 5 2 3 12--12 12
7. FG Inter 10 4 3 3 12--11 11
8. Gloria Bistrița 10 5 1 4 13--16 1 1
9. Dinamo 10 4 2 4 16--14 10

10 Progrc u) 11 5 0 6 15--13 10
11. FG Brașov 11 4 2 5 11 -10 10
12. Dacia Unire.i 11 3 4 4 1 1 ^11 10
13. Rapid u 4 2 5 9 II 10
11 Electropoti re 11 1 1 6 11 •11 9
l i. Oțelul Gal iți 11 4 1 6 10 -16 9
16 „U” Cluj 11 2 1 5 13 17 8
17. .Poli” Tiirnșo.iia 11 1 0 7 12 —23 8
18 C'h.1111.111 11 2 3 6 9 -20 7

ETAPA VIITOARE, .10— U ortomlu ie;
„Poli” Timișoara — FC Brașov; Ceahlăul
— El<~ troputero; „U” Cluj — Steaua; UTA
— Dinamo; FG Inter — Dacia Unirea;

C Farul — Sp( rtii| Studențesc; Univer
sitara Graiova — Gloria Bi Irita; P>o- 
giec’ll — Petrolul; Răpiri — Qțelill Galați

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE: Armutura Za

lău — Gaz Metan Mediaș 0—2; CER Ti
mișoara — Corvinul 1—0; Phocnix Baia 
Mare — Mctrom Brașov 1—1; Metalul Boc
șa — Tractorul Brașov 2—I; ICIM Brașov 
— FC Maramureș 1—I; Gloria Reșița — 
CSM Reșița 1—0; Unirea Alba Iulia — 
CFR Cluj 2—0; Jiul Petroșani — FC Bihor 
0—0; FC Drolicta — Jiul 11 LIF Craiova 
2-1.

CLASAMENT
1 Unirea A. 1. J I 8 2 1 21—■ 9 18
2. FC Maramureș 11 7 2 2 .33— 18 16
3 CSM Reșița 1 1 7 1 3 17— 11 15
4. Gloria Reșița 11 5 4 2 20— 10 14
5. Tractorul 11 6 (l 6 15— 11 12
6. ICIM Brașov 11 1 1 3 ie 13 12
7. FG Drobcta 1 1 5 2 4 le— 16 12
8 Gaz Metan 1 1 5 2 4 12— 13 12
9. CFR Cluj 11 4 3 4 12— 17 11

10. JIUL Petroșani 11 4 2 5 16— 11 10
11. FC Bihor 11 3 4 4 13— 10 10
12 Jiul 1F.L1F Craiova 11 4 1 6 15— 17 9
13. Mctrom Brașov 1 1 3 3 5 11 IB 9
1 I. Con inul 1 1 ■1 1 6 10- 15 9
1 ■ CFR Timișo.ir.i 1 1 3 3 r> ri 1 1 9
16 Phocnix 1 1 3 1 7 II —■20 7
17. Armătura 1 1 3 1 7 1 1 —•22 7
18. Metalul Bocșa 1 1 2 2 7 9—•28 6

ETAPA VIITOARE 5o ot;Uunbric:
CSM R sila - ICI d Brașov; Corvinul — 
l’h’x-nix Bat | M.ii Mciroin Hiașov — 
Gloria Reșița; (uz Metan M li iș — CFR 
Timișoara; Tractoi ui Brașov Armătura 
Zalău; CFR Cluj — Meiului IJ>cșa. FC 
Maramureș — FC Dinbeta; IC Bihoi — 
Unirea Alba Iulia; Jiul IEI.1F C raiov.i 
JIUL l’rtroșmi.

FOTBAL, DIVIZIA B

REZULTAT!1 TEHNICE: CS Olt — 
Electr. C. dc Argeș 3—1; CS Târgoviștc — 
Cimentul Ficni 3—1; AS Paroșcm - Mi
nerul Mătăsuri 2—1; Unirea Alexandria 
— Metalurgistul Cligir 2—1; ROVA Ro
șiori — Metalurgistul Sadu 2—0; Mctallli-
gisiul Slatina — Petrolul Videle 1-0;
Chimia Găiești —- l’ai anglii L mea 3—0;
Minerul Uricani — Dacia Pitești 1-0;
Jiul Rovinari — I’etrolul Stoina 3—0;
Minerul Lupcni — Constr C r.iinva 3—1.

CLA.SAMEN T
1. Mm Uricani 13 7 2 4 23— 1J 16
2. Petrolul Stoina 13 8 0 5 21—1 t 16
3. CS Târgoviștc 13 7 2 4 23—1.) 16
4 Jiul Rovinai-j 13 7 1 5 21—11 15
5. Metal. Cligir 13 7 1 5 27 — 18 1 j
6. Dacia Pitești 13 7 1 5 20—12 15
7. Pnrângul Lonea 13 7 0 6 22—16 1 1
8. Min. Mătăsari 13 6 2 5 20—14 11
9. Min. Lupeni 13 6 1 6 16—20 13

10. Constr. Craiova 13 6 1 6 19—21 13
II ROVA Roșiori 13 5 3 5 16—22 13
12. Unirea Alcx. 13 5 2 6 2 1—21 12
13. Electr. G. de Argeș 13 6 0 7 19—16 12
1 > Cimentul Fieni 13 5 2 6 24—22 12
l.->. Met. Slatina 13 4 4 5 18—32 12
16. Cliiini;i Găiești 1!) 12 7 1 i 31 12
17 Met. S.ulu 13 5 1 7 10—22 11
18. AS P.iroșcni 13 1 2 7 la—20 10
19 Petrolul Videle 13 5 0 K 8 le 10
Jll CS Olt 13 1 1 8 16-25 9

1 TTAPA VIITOAI! ;î 1 oct milir
Cimentul Ficni — I Icctrie,! C Ic Ari ;
Mi ierul M ilasari — L.S Targoti te; M ta
Itirj-'istu, l'ugir AS Paroșmi; Metal in -
gis iul Sadu — Uniri ■a Alexaie h ia; 11 Im-
Iul Vid ’ — liOVA Roșiori. 1’ II i'ingiil
ne i — Mei .iliiri'.isl ti 1 Slatina; 1 > icia l’l-
te. 1] — Cliimi.i Găicști. Fel rol 11 Sfoin.i —
Mi ihiri.il lliivnni; Constr. Crai >\ r — Jiul
Rovin.n i; Minei ui 1 .iiprni — ( S OII,

FolbaL feminin
CI \.->AMENT

1. Clepsidia Cluj
2. Flamura S.M
3. Univ. Petroșani
4. îndes Silim
5. CFR Tg. Mureș
6. IU Oradc.i

5 4 10 15— 1 9
5 3 11 14— o 7 
5 3 0 2 18— 5 6
5 3 0 2 12—10 6
5 1 0 4 4—16 2
5 0 0 5 1—27 0

relua la Sfârșitul
retur, Universitatea 

acasă și unul sin- 
mari șanse de a 

Pentru promoiarc.i

Campionatul se \a 
lunii martie 1991. In 
are de jucat 4 meciuri 
gur în deplasare, având 
câștiga aceasta seric, 
în divizia A.

REZULTATELE CONCURSUL! I 
PRONOSPORT DIN 24 OC TOMBRIE

Fond lo'.al d? â,tu mi. 10.0 .'<t’>i> 6 III lei.

1 At.dania -— Fngi.i X
2. C rcinonesi ' — f igliai i 1
3. Gcnoa — Pianccza 2
4. Napoli — T.ecce 1

5. I’arma — Rcggian.i J

6. Roma — 1 .37ÎO X
t Toiino — S.impd.iria * 2
8 (îdinesc —- Inter 2
u Milan hi\ enliis X

10 Ai ire ile -— Asi'Oli X

1 1 \neona ('cscn.i 1
12 Mod' na —- Veroni 1

13 ViCell '.1 1 ’adova . ■<

ihiri.il
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M i C A
matrimoniale

CE ȚEAN german în ărstă 
de •'!
tori-.- i i
Hclii'.u.
(0126331»)

u, caut 
vârsta 

la

fată pentru casft- 
de 20—30 

telefon
ani. 

o 15105.

N.
ANIVERSARI

i;
„LA MULȚI ANI !“ 

rv Mitre Maria Tăzlăoanu, 
Jeazia zile, de naștere din

dragei 
cu o- 
partea 

părinților și fratelui. (0126366)

DRAGA Maria T. cu ocazia zi- 
de naștere îți urăm .La 

S.ind u.
lei de nvștcreiți 
mulți ani 1 ' Gigi și 
(0126363)►
' COLECTIVUL 
.CEl’l 
urca i 
mltT't. 
jnitr t 

pntei 
tuturor

Goin
Petroșani 
" : Du- 

Sfuntului Du- 
fericire. multă 
i și îndeplinirea 

(0126386)

Soc.
Iinpcx SRL 

ps'ronului Cepeliuc 
j ocazia 

. inâtăte, I 
de nmn â
dzrițelor.

urează dragu- 
cu ocazia

Ae naștere, un buchet de
roate si un călduros „La
Uu l*. (0126385)

M AMA Viorica 
Im fiu Adi Aioji, zilei

26 ga- 
mulți

EU OCAZIA Împlinirii 
de ani, nepoț i, Cili ți 
împreună cu copiii, urează 
mulți ani t* șl sănătate 
lor Lucta Gârjoabă din 
(Bitu > (0126370)

a 67 
Andrei, 

„La 
dragei

Vulcan.

FAMILIA Gărgan si Țumpi u- 
rează soțului Gorgan Dumitru și 
cumn-'ului Sîrbu Dumitru, multă 
sănătate, fericire și un călduros 
.La molii ani I”. (0126369)

ACUM când în buchetul vieții 
ai prins al 33-lea trandafir, soțul 
Doru. f.iccle Adelina și 
urea ’ă s iritate, fericire 
mulți rni t*. (0126356)

Alina îți
Și „La

naștere, 
.mulți 

i Mama. (0126353)

CU OCAZIA zilei de 
Adri ine; lk.ciat îi dorește 
an: 1

VÂNZĂRI

VÂND i.i irtament 2 camere. 
Lip n. str. Tudor VI idimircscu, 
b. Dl/GO. (0126354)

V AND te.evizoar.- color, Petro- 
șu lijin.-i 5 (vizavj 1UM1’).
(Vi/■ >3 75)

V/iND ap t-iinent 2 camere. 
Pe Ir os .ini. Or uz, bf. 1, sc. II, ap. 
1. (0.26377)

VÂND Au.'..
C i’ en .bil
bl. 50, ,m

VAN.I) .
Ulu.; 1.1,
i.. .. ..
(>1 „u. i)

VA..D ■ 
tem”. i . 
tu.4 I

\ Ai-D 1
0, multiple piese,
str. M ii-.-., 2i/9. (0126361)

V.uvM ,■■ a rcă nouă, 
ta c.j pi- ăa, capacijate
1. . .n .11369,
(ui :

VA.. iJ 
in rt-.i 
5 «2727, 
(omtot)

VAt.D
ș
2. i :
p..

v <\ •.
port. I
I

80, înmatriculat.
Vu van, V. Alec .andri, 

5. (-<126353)
cal .și vacă. Fa- 

o-.i.i.i, str. Ștefan cel 
i (-pala Hermes).

s .ne „D i .ar Jet Sis- 
t cunsenabil (wen-

i >n 579510. (0126357) 
or Skoda S 100, cota 

Petrila,

<u câștig 
telefon 
11 — 16.

t .■'< vizoare , 
<•■ -rdcic.

< ,

PUBLICITA TE
Comercială, an-

Relații :
555 i 73.

SOCIETATE
gajez brutari (bărbați). I 
telefon 550483 sau 
(0126360)

CAUT femeie serioasă, 
menaj. Plata deoșebită. 
mâții, la tclefon 545362 și 
(0126374)

ajutor 
Infor- 

5-12074.

CERERI SERVICIU

TAI I.EMNE cu drujba. 
benzina personală. 
541691.

cu
Telefon

PIERDERI
PIERDUT Contract vânzare- 

cumpărare pe numele Ciortea O- 
vidiu, eliberat de RAGCL Vul-' 
can. 11 declar nul. (0126368)

PIERDUT carnet CEC cu limi
tă sumă, seria C3 0432301 — ia 
C3 0432325, pe numele SC- SCAI A 
IMPEX SRL Petrila. Se declară 
nul. (0126359)

PIERDUT carnet CEG limita 
sumă C2—0736426; C2—0736-150.
sold 2 815.041,70 Iei, pc numele 
SC Nova SA Lupeni, Se declară 
nul. (0126379)

DECESE

FIICA Aurelia, ginerele Costcl își iau rămas bun de l.i 
tatăl lor

TI.Kl Ș IMIIIAI

Odilinească-sc in pace ! (0126378)

CU Dl iII.RE ne despărțim de cel c.uc fost Un hun lată 
socru și bunic

TEKl Ș MII1.AI (87 ani)

Nu-I vom uita niciodată. Familia Păstrăveanu. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace !

înmormântarea, marți, Oja 15, din A ulcau. (0126378)

PROl I NI) îndurerați ne despărțim de iubitul nostru bunic 
și străbunic

TEKl Ș MIIIAI

Nepoții Petrică, Adina și Eugenia-Emilia. Odihncască-sc î«» 
pace. (0126378)

SOȚIA M.iria și fiul Ghcorghc anunță cu profundă durere, 
încetarea din viață a iubitului lor

NEGOI MORI I,

Nu-I vom uild niciodată. (0126371)

1 XMII.I V Enachc regretă dispariția celui ce a fost un om 
dc suflet

Odihnească-se in pace ! (0126371)

COLECTIVUL disciplinei Geometrie descriptivă l'TP, e-.lv 
alături de domnul prof. Atmășan Nicolac în greaua suferință 
pricinuită de decesul soției

AI.MAș IN OI.IMIT l
(0126383)

COI I I 1‘IM I. Stației de Steriliza., este alături dc colega lor 
Mea, m greaua pierdere pricinuită d<- decesul mamei sale

COMEMORĂRI

-S Al SCURS 3 ani de ti istețe și dor dc când a plecat po
di tunul Iară intrai cere iubitul nostru soț, tată, socru ți bunic

MICU DUMITRU
Amin.i.aj 1 u,j yje va rămâne veșnic în sufletele noastre. 

(0 <263.33)

IMPORTANT !
l’rr>blema aprovizionării cu apă 

caldă și 
dreaptă, 
ziarul d' 
centrala 
și cum. in legătură cu teinmfica-

căldură intră în linie 
Așa cum aminteam in 
sâmbătă, ieri la Termo- 
Paroșeni s-a hotărât, ce

rea. Redactorul nostru, Paul 
culescu, iflat la fața locului, 
va da amănunte in ziarul 
mâine. Sâ sperăm că soluția 
târâtă va fi cea așteptată.

n

Ni-
nu 
do 

ho

Pub licit a te
DAGS 7 V

/ANUNȚA

începând cu luna noiembrie 
montare și cablare TV prin cablu 
șuiul (Hermes). Doritorii sunt rugați 
anticipai pentru a putea fi racordați.

von efectua lucrări de 
în znna centrală a ora 

să facă contracte

Taxa dc racordare 40 000 se pc te achita în 3 rate. 
Prima rată, 20 000 lei.

Relații ]a sediul DAGS TV, str. Nicolac Bălccscu 
nr .1 telefon 515011.

S.C. „AL1M°ROD 
CONIIJ ’ SRL Petrila

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

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer tincr*(c) calificați in meseriile dc 

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 profesională, 
vârsta max'mă 22 ani, seriozitate și ținută agreabilă-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUI
județul Hunedoara

ORGzXNIZEAZA in data dc 18 noiembrie 1993, ora 
dome- 
poate

10, licitație la mijloace fixe și terenul aparținând 
niului privat. Lista cu mijloace fixe și terenul se 
vizita Ia Consiliul local al comunei Pui.

Taxa dc participare este de 20 000 lei, ce se va 
până la dala de 15 noiembrie 1993. (0126382)

achita

f

aib-negru
, v.J o r .ideic, frigmer 

, m .3116 combinata. Anton 
30. !’■ 'rojani. (0126364) 

i’ 'i< onicră, z<>n.i Acro- 
•,i . tis f')|) 5H,!9|. or-lt 

t JI2'. H3)i •.

Ol El.’IE SERt IC 11

INVE.ST Petroșani 
vănzri! .ii, o-.put.iri, 

" ■ n • ■ ifie iți. Inforînri- 
■ '’m’ul „i-on Stop” (fo.t 

■ • , r. 1 1 ieconibi ic 
“U i tei-.-fon j 1.3362.

i4

«AU 
• i nt>

«■ ' i
(9126310)

C OD11E A N U MARGARETA
ii. w mereu in inimile noastre. Soțul, fina și ginerele

A

AL 1 iti-.C I 1 6 sftplânianj dc la marea durere pricinuită 
i in ei rniial- a scumpului și iubitului nostru priclen 

SOi.’IN CASANDRA
i. k i iui ■■ flori nlaluri de amintire,i s șniea ce o voi puri i. 

Carmen Korunka. (9126332)

tic-
(Ic

Petroșani, str, Horea, bl. 2, sc. 1, ap. 7, tel. 5 11736
COMERCIALIZEAZĂ

Bl C ASE I)E M ARCAT „RAXON“ (Casio)
— omologate, TVA, mesaje în limba «omână
— scitice in perioada' dc garanție și postgaranțic
— programarea mașinii, instruirea personalului, asi

gurarea dc consumabile.
■ CASETE VIDEO marca „11A1\S“ (0126381)

PUBLICITATE
■ul d«. opinii ,j informații „ZORI NOI" apare sub 

SOCI; I A | || < DMLRC IAI I „ZORI Nl>l" S A
- r;li la Registrul ( om-rtutai <■<»•»

XiHG.’i/lTU. »
fOGOzOI — îi, |- ; — |)t l’i’jrt mu

— în dolari I S — H< P.l,,. ni,
MIR* I A III IORI.S< U

'xe< ulii ; irig. A I -x m«!i ii

7

CUll> REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 

Petroșani, s(r. Nicotao Bălccscu nr 2. 
I < 1< Ioane; 611662 (director-redactor șef); 
l 9<2 (diictior excctiliv-administraliv 

diluzare), 5I2JGI (secții). lax: 093/515972.

TIPĂRI I.: Tipogratia Petroșani, str. 
Nicolac llăkcscii nr. 2. Telefon 5413G5.

Materialele nceomandate șl 
nepublicalo nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală $1 juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse in articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU i

Responsabil dc număr 1 
Durei NEAMȚU

Corectura 1
Emilia AC11IREI

Viorica FIRȚULESGU


