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LITORALUL
BTT-ul Petroșani organizează 

în perioada 13—19 septembrie 
a.c. excursie in Deltă, asigurind 
transportul, cazarea și masa. A- 
junși acolo puteți face plimbări 
zilnice pe Dunăre și desigur .cu 
navele turistice in Deltă.

Lumea creștina să bâtorește astăzi, 8 septembrie, 
I\așfl»re.i i,a< ieri Ljaiu.ui, sărbătoare numită „Siinta 
ăd.iiia Niicu *, pci i»u a o tleosWbi de ccyraltă matfc zi rfin 
calem.ar, cina pi. .tu tu „Adormirea Maicii Domnului", 
atlica de ziua de Li august. Tuturor Mariiiar Ie dorim 
astăz.i ..La mujți ani.’“.

. Widochet 133 1R“

t
Șe spun - că nu exista bani mai bine folosiți decît < i cu care 
înșelat cineva: ai cumpărat minte. Arborind aceasta deviză, i 

licit, un gr ’p de escioci din I.upem pun in circulație scrisori a- 
gi amate al căi or or.ginal „sc alia in Anglia", deși „lanțul norocului 
a pornit din Vcneztula și a făcut de noua ori înconjurul p.imîntu- 
lui". Sini c tați cei care au ciștigat sume fabuloase, multiplicind 
misiva în 20 de exemplare și ti imițînd-o celor care „au nevoie de 
noroc". Este, desigur, mai mult decît o farsa grosolană iar dede
subturile afacerii trebuie cantate in codul „WJDOCIIET 138 R“. r. 
supia caruia ii invitam să sc pronunțe pe specialiștii in criptologie. 
(Șt. C.)

AȘIEAPTĂ !
Informații: telefon: 541098 B'l'T 

Petroșani.
După spusele meteorologilor, 

vara aceasta încă se mai prelun
gește oferindu-vă deci prilejul u- 
nor plimbări de neuitat.
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Faptul că in Petroșani. Petrila 
șl Aninoasa, piinea deși s-a car
telat tot nu ajunge în cantități 
corespunzătoare, oamenii fiind 
nevoiți să aștepte orc întregi so
sirea plinii, nu mai constituie un 
secret pentru nimeni.

Trebuie să spunem, deși 
m.ilți se vor șifona, că așa 
t'mplă cînd nu ai pline și 
sintem în această situație,
Fabrica de piine din Petroșani nu 
a fost de acord cu cartelarea 
plinii pentru că îi este imposibil 
să o asigure in cantitatea pe care 
o presupune acoperirea consu
mului stabilit per persoană prin 
cartelare. Cu alte cuvinte canti
tatea de 500 gr piine pe zi pen
tru o persoană depășește capaci
tatea de producere a făinii, moa
ra din Bărbăteni măcinînd așa 
cum am mai anunțat doar în jur 
de "0—80 tone în 24 ore. Iar, du
pă cum se știe, a aduce făină din 
altă parte este foarte complicat 
mai ales că totul se face 
pl'tă anticipată.

Conform cjirtelării. în 
■Țiului ar exista 170 009

doar cu

Valea 
oameni 

la care se mai adaugă încă în 
jur de 30 000, in care se includ 
cei ce lucrează în subteran .și 
eventualii flotanți ce se perindă 
periodic prin municipiul nostru 
(situația corespunde solicitării

de piine către fabrică, pe seama 
cartelelor).

La acest număr de oameni, con
sumul de piine stabilit depășește 
cu aproximativ 12 tone pu-.ib li- 
tățile de producție ale fabricii. 
Iar la acesta se mai adaugă .și 
arondarea oamenilor strictă oq 
magazine, lucru ce nu creează 
ctecil r>i mulțumiri, căci la un.-lo 
magazine este piine, dac la altele 
nu și oamenii nu pot cumpăra 
deeil d’ la magazinul unda sînt 
arondați.

In această situație, conducerea 
fabricii de piine vine cu o pro
punere ce ponte constitui soluția 
optimă pentru asigurarea piinii 
pentru fiecare persoană. E'te vor
ba despre trecerea la producerea 
piinii subvenționate de 400 gra
me bucata, fapt ce ar asigura | 
fără probleme o pîinc pentru | 
fiecare persoană, ui mind ca cei - 
ce vor să consume mai mult de 9 
400 gr piine pe zi să se poată I 
aproviziona cu piine nesubvențio- ’ 
notă. Explicînd în cifre, acești 
lucru ar însemna că la 200 000 de f 
persoane, cite 400 gr piine ar 5 
trebui produse 80 tone de piine „ 
Pe zi, cantitate nare ponte fi 5 
produsă și care ar rezolva, așa " 
cum spuneam, o piine pentru 
fiecare persoană înscrisă pe car-J 
telâ, fără nici un fel de proble

i

mă. Trebuie să recunoaștem că o ’ 
asemenea soluție ni se pare 1 
mult mai bună decît situația ac-1 
tuală și credem că atît populația, I 
cit și primăria Petroșani vor în-, 
țelege că o altă soluție deocam-1 
dată nu există, pentru a curma 
imensele ore de așteptare și co
zile interminabile de la magazi-| 
nele unde se vinde piine. Repe-I 
tăm, această soluție este o pro-1 
punere pe care cu respectul cu- < 
venit, fabrica de piine Petroșani j 
o adresează populației pentru a | 
se curma marile nemulțumiri le
gate de asigurarea piinii zilnicei 
pentru fiecare persoană. Să spe-S 
răm că va exista înțelegerea ne-’ 
cesară. (

Cursuri postliceale
Casa de cultură din Petroșani, director, dl. prof. Ion Dulămiță, 

organizează înccpînd cu acest an cursuri serale pentru Școala Sa
nitară Postliceală (filială a Școlii sanitare postliceale Carol Davilla 
București), în vederea calificării în meseria de asistent generalist 
Școala este patronată de Confederația Națională a Femeilor din 
România (prin filiala Societății „Doamnele Huncdorene” președin
te, d-na profesoară Gabriela Stanca) și se organizează de către 
Casa de cultură, in colaborare cu Spitalul municipal Petroșani.

înscrierea candidatelor pentru această școală, cu durata de 
trei ani, începe pe data de 10 septembrie, iar examenul de admi
tere se va desfășura pe data de 24 septembrie, ora 9, constînd in 
examen la Anatomie și Biologie, cl. a Xl-a și Chimie organică, cl. 
a X-a — a XlI-a.

Se primesc absolvente ale liceului, cu virsta sub 30 de ani, 
iar pentru înscriere, ce se face la Casa de cultură, sînt necesare: 
diploma de bacalaureat; certificat de naștere; certificat de căsă
torie; (toate copie xerox); recomandare de la medicul neuropsl- 
hiatru. Taxa de înscriere -este de 1000 lei. iar costul unui an 
studiu este de 35 000 lei, din care prima rată: 20 500 lei. Alte 
mănunte la înscriere. (G.C.)
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„BIBLIA SPUNL“
Biserica Adventistă cje ziua a șaptea vine in sprijinul celor 

ce doresc să-și îmbogățească cunoștințele, printr-un curs de in
formare biblic i, GRATUIT, în 21 d? studii. Există trei posibilități 
de participare la curs: prin corespondență, la domiciliu sau <— 
pentru grup restrins — seminar. Domnul Octavian Poenaru. pas
tor adventist de ziua a șaptea, inițiatorul cursului, ne asigură că 
nutrește un profund respect penii u convingerile oricui. scopul 
cursului fiind doar corecta infirm. ,2. in rpiriiui adevărului. Re- 
lații .și informații suplimentare puteți obține tel- Icnind la 541273 
sau scriindu-i, pe adresa: 6 Martie, nr. 3?. PctrO.ar.i. (Șt. C.)

S-a dus vara, s-a dus conce
diul, s-a dus somnul dulce. I-a 
Vulcan Grădinița nr. 6 cu orar 
prelungit și-a deschis porțile și 
își așteaptă de azi micii p-icteni, 
marii gălăgioși, cu batistuța pe 
undeva pe jos și cu șorțulețul 
proaspăt calcat, proaspăt 
pir.

Orarul de funcționare 
dupâ cum am aflat, în 
schimburi, de la matinalul 
pinii la , crepuscularul" 1(1, 
in care p rintii celor mici își mai 
„astîmpără" liniștea pe la cozi, * 
buticuri, consignații pregătind ■ 
poate și cămările toamnei. O “ 
veste pe care o vrem să vă bu- J! 
cure, așa cum poate se vor bucii- 9, 
ra și cei mici la întilnirca lor i 
cu doamna educatoare. .

Așadar, grădinița cu orar pre- S 
lungit și-a scurtat urgent vacan-2 
ța deschizindu-și porțile suflctu- , 
lui pentru toamna „primăverilor" 
noastre.

„stro-

cerească și o rușine.
In rugăciunile lor, au promis

și Ana, au fost oa- 
ales.

necăjiți pen-
, ceea ce e-

(( «nf intiare

!
r

Ghrorghe OLTEANU

o

(( o.itimiare iii pag. a 2-a)

momir'aniior. 
zonele vcrz: 

la momirleni, 
ră m i bine-i 
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Sfinla Fecioara M. rin, Prea- 
sfinta Născătoare de 10 mnezeu șl 
Maica Domnului sînt termeni si
nonimici care se referă la ace- 
ciași persoană. Mari.i, fiica lui 
Ioachim și a Anei, cea circ a fo‘t 
aleasă să-l nască pe Domnul I >us 
1 frislos,

Ioachim 
meni cu stare și de neam 
fără prihana, dar 
tru că nil aveau copii 
ra socotit atunci o marc pedeap
să

că, daca vor avea un fiu, îl vor 
închina templului.

Ana i născut-o pe Ma.ia. A- 
ceast i, la virsta de 3 ani, este 
dusă la templu într-o procesiune 
ce se practica atunci. Obiceiul e- 
ra ca fetele să răniînă la templu 
pină în vremea căsătoriei.

I’rof. Elena BlGARlCBI,
V

început &e septembrie în Sohodol
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Sărbătorile Maicii Domnului
(Urmare din pagina I)

în
ma-

Cinstirea Maicii Domnului 
cultul public al Bisericii s-a 
nifestat prin mai multe .forme, 
dintre care cea mai importantă 
este instituirea de sărbători. .

Sărbătorile Maicii Domnului în 
cultul ortodox sint :

1) Na-tcrea Maicii Domnului, 
numiți în popor și Sfinta Mărie 
Mi-ă, la 8 septembrie. Sărbătoa
rea dotează rlin jurul 
fii dona zi. a lică 9 
sărbnto’im soborul 
Sfinților Io.h him si 
ții Născătoarei de

2) Intrarea Maicii
biseri~ă. numită în popor Ovcdc- 
ni.i. 1 i 21 noiembrie, in amintirea 
z: ci in care Maria este dusă la 
tc mpl’i ca una care fusese hără
zită Domnului de cătr? părinții 
es Ace >stă sărbătoare se pare 
că a lu.it naștere in “»cn!:il VL

.3) B mnvestbc son po ul.u Blu
gi st- nia (termen si (v c< respun- 
z.. ''estc pr.'/n. il in amintirea
zi! in 
G il .!

anului 431. 
septembrie, 
(pomenirea) 
Ana. părin-

Dutnnezeu.
Domnului în

care Sf ntu! .Aihenthel 
vesti- p. Sfinț i F cioa- 
va n.r-to Pe M sia. Șăr- 
n f st f.-.ală j.i 23 m.ir- 
arest. i s.n-băt iri s-n 
in E isa: it in .i 

ut-n.ît t- 'Oului
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4) /Xdormirea Maicii Domnului 
sau Sfinta Maria Mare, la 15 au
gust. e sărbătoarea în amintirea 
zilei in care Sfinta Fecioară a 
murit. Știri docum< ntare despre 
aceasta sărbătoare datează din 
secolul V. Aceste forme de expri
mare a cinstirii Maicii Domnului 
in cu'tul bisericesc sint unele 
cmtari și rugăciuni deosebite a- 
dres.ite ei și încadrate in rîndu- 
iala tuturor slujbelor.

Zidirea le biserici in
i pomenirea ei, 

ocrotirea ei. este 
cinstire.

Zugrăvirea pe 
reții bisericilor a 
Domnului, este o altă formă < 
cinstire. S- presu une că pri
mele ico ine ar fi fost tăc ite dc 
Sfintul Evanghelist Luc.n. Și in 
min iști ile și bisericii românești 
se păsl eaza as 'menea icoane. în 
făți-înd-o pe Sfinta Fecioară sin
gură. ori cu Pruncul.

Alături de MintuiNirul, 
sfin i' si de f. lurite eVenimcn’e 
sfinte. M «ic i Domnului < >te po
menita, invocată, lăudata, mări
ta. ven r.ita ca cea dinții si cea 
mai mare d ntre toti sfinții fiind 
„mai cinstita d cit heruvimii -i i 
mai pi 
n ir , di cit

cinstea 
'sau puse sub 

o altă formă de

i -nane și pe pe- 
chipul ai Maicii

i iX (I
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(Urmare din pagina I)

ziare. Ca să cumperi un ziar, 
iară trebuie să dai bani pe au
tobuz pină la Lupeni”.

Și

OLTENII FAC CONCURENTA 
APROZARULUI

Aprozarul din Sohodol nu era 
prea aglomerat în acea zi. Se 
găseau,
rădăcinoase și... 

In schimb lingă 
fața’ magazinului alimentar 
afla un I.M.S. de Olt, plin 
roșii și vinete. Ollenașul vindea 
roșiile cu 45 de lei leilor ramul, 
iar vinetele cu 90 de lei. Dacă 
negociai tare (o femeie a lăcut-o 
și a ieșit învingătoare), omul din 
Sud le lăsa pină la șaizeci. Se 
vede că ai noștri au cam prins 
șpilul cu economia de piața.

intr-adevăr, cartofi, ceva 
țigări. Străine, 

treptele din 
se 
cu

PE CINCI ANI
F \ R \ CALPI KĂ

Adieri, turul este legat la retur 
ți returul pe tur. Am făcut ce
rere la egcleu, dar nimic. De 
aceea am băgat sobă în casă”.

CUM S-AR DESCT RCA 
„LA CARTELĂ"?

„Să se dea doar trei pîini, îmi 
spunea, cu năduf, un cetățean”. 
La alimentara se dădeau, într- 
adevăr, doar cite trei pîini de 
om. Dar cum coada nu era mare 
— doar vreo zece-cincisprezece 
persoane —, erau și din aceia 
(din acelea, mai ales, adică fe
mei) care se puneau de două- 
trei ori la rînd. Pină i.și vedeau 
plasele doldora. Le-am văzut și 
eu, mai apoi, cărind prețioasa 
încărcătură spre casă, 
nu la blocuri, ci mai 
deal.

Locuiau, 
sus. Pe

IN PREȘEDINTE NELINIȘTIT

De-aia i se face, cîteoadată, le
hamite de funcția asta, dc pre
ședinte al Asociației de locatari. 
„Nu vrea să mă schimbe hoții 
ăștia. Na vrea nimeni să ia in 
primire”. își aruilcă el off-ul. Ar 
vrea și el la țară, unde are o 
căsuță. Dar președinția asociați
ei n-o vrea nimeni. Nu s-a în
scris nici o persoană să candi
deze pentru ea. Toți vor un cio
lan mai mare. De la Asociație 
ce să rozi? Știe bine nea Gică, 
aici are doar necazuri. „Să ne 
aducă apă caldă, in primul 
rînd!”, spune el pe un ton im
perativ, incit mă uit repede în 
jur să văd dacă nu cumva a 
apărut, pe nesimțite, cineva de 
la Primărie caruia i se adresea-

La blocurile C și D, s a 
la
Ș>

< instita d cit heruvimii . r 
imai it i fă-ă de .iscmă t 

serafimii". a

i 
t

AU El CE AU ?
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Asta este situația de la scara 
a treia a blocului „I". Mi-o 
tează dl. 1 rancisc Barabaș, 
locuiește la .apartamentul 
„Tot palierul din dreapta 
scorii nu are căldură. De 
ani. I'.fl zic că legătură la 
cordul principal este greșit pusă.

relo
care 

27:
al 

cinci 
ra-

Chiar dacă a stat vreo două 
săptămini
dl. Constantin Ciulavu
Cică, cum 
de ani de 
n-are nici
1-ar durea 
ceva de la 
cind vede
pe la uși și, totuși, 
rezolvă problemele

la băi, la Găcinlata, 
nea 

e alintat de treizeci 
cind stă în Sohodol — 
acum liniște. Nu că 

spatele, mina sau all- 
propriul corp. II doare 
ca el lot bate întruna 

prea greu se 
oamenilor.

ză. „
reparat apa rece. Am fost 
doamna Viorica, la egeleu 
mi-a dat oameni. Veniră alaltă- 

' ieri. Acum veniră și ăia cu bi
tumul. De două zile lucrează la 
drum. Mai e de făcut ceva la 
blocul 5. Nu au oamenii apă 
rece la etajul trei. Nici caldă. 
Banii îi încasăm și-i vărsăm. A- 
cum oamenii și-au cumpărat a- 
partamentele și vrea, și ei, să le 
curgă apa. Nu să o care de jos. 
Și-așa, să nu uit! Să scrii acolo, 
la ziar, să vini 
dice gunoaiele!
scris, nea Gică 
mîna-n foc că
repede, vreau sa zic. Sau, poate, 
greșesc?

ă mai des să ri-
De scris, ; i m

, dar nu bag
se va face. Prea
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Scrisoare deschisă dcmiiuiui
Stjfan Ne .;ecs.k■
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Vineri, o noua promoție de, maiștri au susținut exam nele de 
diploma. Absolvenți ai Școlii de maiștri dm cadrul Grupului șco
lar industrial din Petroșani, in specialitățile minerit — subteran 
și electromecanica, proaspeții posesori ai diplomei acest, i forme 
de inv il.umnt au dovedit o foarte bună pregătire teoretica si 
praclică in profesiunea lor. Le dorim succes la locurile de mnn-.l 
și mai ales sa aplice in producție cele ce au învățat. Rctehnoln- 
.-.izari i industriei ivw dre nu inscamn.i in mod obligatoriu să cum
păr,,m tehn ijogie de la alții. Dimpotrivă, ietehnologizarea în
seamnă si folosim m primul rind inteligența noastră. Povestea m 
„ ;uiini vecinului" rm prea țin-> totdeauna., și mal e și, lucru Line 
-țiul. (ă e tare -imoasă. Uneori pagube... valuțare. (Al. 11)
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de -conți ol.

Avmrl la dispoziții- to.de but i- 
ruilc lede Ci- mi-au fos' tii- 
mi-< v,i somez in s- ri* să opriți 
lucrările ilegale pe caicleațiin-

i- . i 111 . i -1 sn '. a i 4- 
a- t.- m i ,iilu puia l-i 

-isca, '.lina ca 
2—3 .ia 

rul liber
H . i ÎUBr la p-.’d. ips i pe 

o \ a . -j' i'.'.i ,e, a il il
. l-s «ost ra, i it -i asn;ir.i

(■ -.-a Iulian.i c'ind ic.dnr tehnic la 
I! \GC'I. \ iile in. ru care .‘o spu
ne că ati fo t mină in ruină (pen
tru c.'i mi ceti mu t ) .ice.ista v<i 
fi imprijsiTipi ibi lă i <le num.i sa 
vă opi'.ise.i iru int.i in ale
di imiv -i'. o.istra .utixitiți (de Ji 
ziarul sinUiit pe Ji sindicate (li
nă I i a .i)i.i iii i in mod abuziv n 
l.»c.iin', lor), uimind a plăti din 
( untul .. mp, ud ut i“, toate d.ui- 

.idm ubs nuiatul'-.i 
\ a amin.l 'se ca ați 

implic.it in 
n.-ibroi. ită și 
.di fiamintit 

ați i- ,it cu „fața" rti- 
-i Liț.i de niine nu o aveți

< ai e
.isupi - 

d'ianm‘ i

ol. r ' m.i im a ci < lința, duv- din- 
(bi •■. -i cu „i I ifi.i'' baliuni v .i jii 
( ut num o pe o parte.

l’e leihUtu porte, x . întorc eu. 
Fiind propus depllt.it m Li i Na
țională a dcplit.iților, \M asigui 
rn in iazul cind soi li ales, va 
voi .mita m ri ‘pi'Ctari'.i legiior. 
.ilit pe dvs. cil și pe alții, ca l«i 
b,dilnețe să nu st.iți .sub cerul ’i- 
ber al nevi cdniciilor 
ca i. se puc ca, le 
s..il far i știință.

l iin'l știut caii c.is.i este pen
ii t om ceea ce sulletul esb' je li
tru bucuria clipii traile, liecare 
are dreptul do a locui in suflet 
Gii l'.iir l’lav.

legilor, 
încalc.iți

I 
I
I
4

1

restanța dc HI 0i>0 tone dc 
p: luna trecut i, la ex- 

se mai adau- 
uproape 29 009 tone, dimi- 

provenita de la depășirea 
de cenușa a producției 
Fața de norma de 46,7 
conținutul de cenușă s-a 
la 49.5 la sută. De aici 

19617 tone. E

La 
cărbune 
(ra'ția dc aărbunc. 
ga aproape 29 090 
nii.ire 
normei 
extrase. 
Iu suta 
ridic it 
pen ilizarca dc 
mult, o puțin? faptul ca la o 
restanța de HI 900 tone se mai 
ad.-.iu ;.’i aproape 20 1)00 tone nu 
poate fi deloc îmbucurător. Nici 
faptul ea producția neta extrasa 
din minele Văii Jiului are in 
conținut aproape jumătate steril.

Și, totuși, după cite aflăm de 
la șeful I adoratorului de control 
al calității cărbunelui al 
<11. ini;. V. Oprișoreanu, 
august este luna cea 
lama in privința calității

m I' mor de 
si ietații.
li d clicnlii; justiției.
I ițe.i !■., legi inc a 
ați snfei it mult, v 
mult (an .
r it i. di
și nu o xcți uvri niciodată. Cied 
c.i ați primit notificările mei • în 
cu, ii. a'h'i -ele nr. 37t.i/3.Xll 9(3, 
769/2 ÎV 92. 1H3H/I2 lnl 92, ac'C 
j c ire Ic d fin I) - .trece nu 
roi s i permis accesul la actele pe 
C ir"’ I ani c rut HAGII l’ji, 
conform adr sei nr. 769/2.1 \ 1992 
li Administr ției Public'’ Vulcan, 
rog organele sU* procuratură sa se .1 
conslrloie sesizate spre a cerceta 
modul cum a fost instr „ mat 5» 
mobilul dc către ItAGCL Vulcan 
și dat domnului Ștefan Ncmecsek

Daca credeți ca vă folosește I* 
ceva, o întilnirc cu mine, pe care 
.uu așteptat o dc. a'îta timp, vă

I'ild>'ir<l G\ONGW)Ș1

1
I
i
3

1

I „i
i

I

1
k 
'I

înscrieri și concurs
I

i

/>

de admitere
. 1. după prelungirea cil o zi, 
inchciat perioada dc înscriere 

concursul
Univcisitntea
— i, Cele mai

Mana-

Ieri.
s-a i...
a candidaților pentru
<j< admitere din
Tehnică din Petroșani 
solicitate specializări sint 
gemeni și Psihosociologie

Concursul dc admitere,
tind dintr-un sistem de 

elnboialc din vară, va avea loc 
in 10, II și 12 septembrie. (T. 
JSpataru)

eons-
(este

I1AH, 
luna 
mai 
pro

ducției extrase, l’roeentul de 4!),5, 
(ața de 59,2 in trimestrul I 
de 49,H in trimestru) .11, 
zinla un progres exident 
diiiorea conținutului de 
pe total producție au contribuit, 
mai 
dc 
in 
in luna august, eu 0,3 puncte sub 
normă, mina I’eli ila-Sud, care 
de la 4R,0. în ianuarie, 41,5 în 
trimestrul 11 a ajuns la o cenușă 
de numai 41,4 procente în tiugust, 
cu 3 procente sub normă. Și a 
revenit la călii alo, aproape de 
valorile primului trimestru, i-cs- 
pcetiv dc normă, și mina Lonctt. 
I’tntru încadrarea in conținutul 
de cenușă, programat, cele trei 
unități au bcnclicial de bontfi-

și 
repre- 

La re- 
ccnușă

ales, mina Paroșeni, care 
la o cenușă de 61,9 procente 
trimestrul I, a ajuns la 52,7

cu trei din 13 unități 
calitatea producției nu 

poale fi salvata. Nu, pentru :ă 
celelalte unități înregistrează pe
nalizări, unele, ca minele Ani- 
no:.s t, I upeni, Petrila, Bărbă- 
teni, Vulcan. destul de mari Și 
nu intimplâtor, ci, datorita de
pășirii cu 11,0 la sulă a cenușii 
admise la Aninoasa, cu aproape 

5 pro-ente la Petrila și Urmani 
etc, etc.

Ailex irul e că cenușa produc
ției extrase depinde în bună 
parte de preocuparea unit iților 

I ița dc claubarea de la supra
fața — aceasta mai ales la I o- 
ik.i, Dilja, J.ivezeni, Uricani — 
și de funcționarea tronunelulul 
la 
atenție claubării; 
țin. R -venirea 
indicatorul de calitate 
tocmai a.-este preocupări, 
la \ alea de Brazi, unde, 
61,7 procente, cenușa a 
la 5(5,5 in august, se vede 
se depun străduințe pentru ca
litate. Dar la Aninoasa 
elaubcază de loc, iar la 
Icni, soartă instalației de 
c tergiversata de citeva

Concluzia e simpla. In pofida 
unor progrese evidente în îmbu
nătățirea calității producției pc 
ultimele luni, cenușa dc 49,5 la 
sula a producției dc cărbune din 
Valea Jiului este peste normă, 
deci, prea mare, iar condiții pen
tru a livra o producție superioară 
calitativ există. Așadar, măsu
rile in acest sens rămîn un im
perativ, la toate nivelele. Aceasta 
mai ales in interesul eficienței.

cații. Dar 
extractive

l.upcni. Unele unități acordă 
altele mai pu- 

minei Lonel la 
denotă 
1 ,a fel, 
de la 
scăzut 

clar că

nu se
Larbă- 

claubaj 
luni.

loau DIBEIfi

to.de
implic.it
depllt.it
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Fotbal ■ Rugby

Pe apă, ca pe uscat!
JIUL — FC MARAMUREȘ 2—1 (1—0). Au marcat: Dodii, min •

5, dn 11 m, fault acordat Li o pătrundere a atacantului de „buza-j 
n.u “ Stancu; Stăncic. min. 68, șut din 16 m, mingea a atins bara 
interioară și a intrat in poartă; Andrei, min. 72, gol imparabil din > 
12 m, după un atac susținut de Ungureanu. g

Spectatori: circa 2000; teien imbibat cu apa; șuturi la poarta:
17—9; pe poarta 7—3; cornere: 8—3. A arbitrat bine o brigada • J 
vindu-1 la centru pe Mircea Constantinescu, ajutat la linii de | 
Marcel Doncea și Petre Iliesi u (toți trei din București).

In cabina de transmisie Scbastian Domozină.

„Panglica

Partida a început cu... suspans, 
l’loaia căzută cu o ora înainte de 
cea „olicială“ a șters totalmente 
marcajul terenului și gazdele au 
fost nevoite sa ia măsurile regu
lamentare, in intervalul „dictat" 
de litera regulamentului. refâ- 
cind toate liniile de marcaj cu.l 
rumeguș. Cei 22 de jucători și-au 
făcut astfel „debutul" și jocul 
.i in eput cu o tntuzhre de 25 
de minute, care, insă, n-a afectat 
desfășurarea lui, ba dimpotrivă 
a „grăbit" ritmul, inscrimdu-se 
intr-un adevărat derby.

Jiul „sprintează" inca de la în
ceput spre poarta lui Nagy, un 
Portar in zi mare, și in min. 4, 
extrem.» Stancu, devenita aiuin 
vii f (prin plecarea lui Popoviciu), 
urmărește un balon in careu, es
te faultat de Bălaj. surpr ns de 
presing, și centralul nu ezită de 
a acorda 11 m Se re»pectă regu
la, „actorul" se „expune", 1 am 
numit pe Dodu, și 1—0 cu fentă, 
goi le mire efect, care îl obligă 
p Rzzsnay, să făcu „mutarea" 
Milii iru pentru „necunoscutul" 
St ncu." Oaspeții contraatacă și 
obțin între min. 7 și 13 două 
comele, o adevarată revenire din 
ca zi și atit.

L’.'e nodul lui Militarii să ri
dice „.ștrocui". In min. 13 trimi
te din lovitura libera in zid, a- 
F"i in min. 25 cir.d crieaza ma
rea p inică în cui mic, oaspe
ții evitlnd autogolul la fotografie.

D. minarea gazelelor se sold a- 
ză. n ultimul sfert de oră, cu 3 
o ii cl.ire de :oj, două dintre 
• de luin 1 drumul corncn-lor. iar 
un-' fiind '. p.e.i -Ic o:;.-, untul

Nagy, jucătorul nr. 1 al băimă-^ 
renilor.

Partea a doua va avea cu to-1 
tui alta față, ploaia a mai ince- X 
tat, iar oaspeții au fost de la e- * 
gal la egal, o bună perioadă da 1 
joc. cu partenerul, ei inscriind j 
din singurul șut pe poartă, dujfâ C 
ce Jiul majorase scorul. O schim - 
bare Ghindă—Oană, un șut nă- I 
praznic al lui Stăncic, care a | 
trecut razant peste transvcrs-i 
lă, o bară a lui Militam, au I 
fost reținute de retina publicu- I 
lui, toate prevestind insă al doi- | 
lea gol. Și el a venit, min. 69, du- | 
pa ce Radu și Militaru au „triat" 
tot ce s a putut in careu, un pas 8 
pentru Stâncii venit ca un bol'd 1 
și șut din pendulare, la firul • 
ierbii, la rădăcina barei, contra- * 
z.’cind iluzia optică de gol tur-j 
cesc, 2—0. Oaspeții nu se „liniș- | 
tise", ei vin mereu la atac — 
frumoasă motivație — și înscriu I 
in min. 72, prin Andrei, un gol j 
de kinogramă. rcducind diferen- 
ța si croind „frisoane" in tribună, a

Sabou a executat un voie „fra- S 
te" cu un „doi-d ii", șutul său o- 3 
colind insa „ieșirea" Iui Ghițan. . 
Și, lotuși, Militaru, min. 82, sin-1 
gur în suprafaț i de pedeapsă,'J 
Stancu șut de la 25 m, Dodu, min. 
88. rabxiz.i înscrierea a tot atitor I 
goluri, care ar fi „oglindit" un f 
p )■ ,1 d. n i scor mai sever, *
arr iind disproporția dinți-lin joci 
pe apă i unul pe (teren) uscat. 3

JIUL: Ghițan — Cămărășanu, * 
G.i.par, Dodii, Răducu. -Cioabi I 
Stan: ic, Militaru, Stoica, Slarcu. • 
t. ••Iu.

MINERUL LUPENI — ȘUHN TA 
PETROȘANI 12—9 (7—0). După 
trei eșecuri consecutive, care au 
aminat fiecare victoria nou pro
movatei în meciurile de pmă a- 
cum, Minerul Lupeni și-a înscris 
primul succes in Al in dauna 
unei mult mai experimentate e- 
chipe, Științei Petroșani, pi intr- 
un joc in care disciplina tactică 
și dorința de victorie s-au sub
ordonat total obiectivului decla
rat al fiecărui jucător, de a că
mine pe prmia scenă a rugby-ului 
românesc.

Pe un timp „imposibil", in care 
ploaia n-a contenit să cadă nici 
o clipă, cele doua echipe s-au 
angajat intr-o luptă sportivă de 
apreciat, găsindu-și satisfacția și 
intr-un arbitraj fără cusur, eu 
Mircea Vatui la cenlru și in a- 
plauzele celor peste 1 500 de spec
tatori, care au salutat victoria, 
făcindu-le ,și oaspeților o primire 
călduroasă. Deși s-au mai întil-

mt pmă acum, de mai multe ori. 
in meciuri amicale sau in Cupa 
Romanici, partida de simbăta nu 
a semănat cu nici una anterioai i 
in primul rind prezența fostului 
antrenor al Științei la Minerul 
a schimbat total lucrurile și apoi 
zestrea săracă de puncte a celor 
doua combatante le obliga Ia un 
joc. din care, invingătoarca. ori
care ar fi fost ea. iși echilibra 
oarecum balanța.

Primul eseu al partidei il pune 
Kelemen, nun. 16, după ce pa
chetul de înaintași al gazdelor a 
Împins grămada adversă pinâ in 
but. Pândele transformind cu 
precizie și 7—0. Ambele echipe 
ratează ocazii clare, Știința prin 
lvănuș. Minerul prin Pândele și 
prima parte se încheie cu un net 
avantaj in joc cit .și pe tabela 
de marcaj. Minerul mărește di
ferența imediat după pauză, cind 
linia sa de treisferturi obligă for
mația studențească să cedeze din

nou. ai ipa Vuduva punînd al 
doilea eseu, min. 48, nctransfor- 
niat din păcate de Pândele.

.Știința are de apărat însă or
goliul unei maturități și ripos- 
teaz i imediat printr-un bun joc 
la mină, contrabalansind situa
ția și trimite prin FI >r. a de tr»« 
ori mingea printre buturi, miu. 
60, 66. 77, reducînd diferența,
dar timpul nu-i permite egala- 
rea. după care a alergat pinâ in 
ultimul minut.

MINERUL: Pingert, Ștel an.
Popa. Ilosu. Sușinski. Lav.d Di- 
mulescu. Kelcm n. Ceru. Piu, 
Văduvă, Năstase, Pândele. Kiru, 
Patriciii.

ȘTIINȚA: Soare. Suiogan, Cos- 
tache. Bolea, Drumea, Mureșan, 
Horea, Gh. Claudiu, Drăghicl, 
Jvănu.ș. Medragoniu, Larie, Pan- 
cu, Giura. Martinescu. Au mal 
jucat la gazde Sabou, Basne ig, 
Dcac.

t

PRO N
REZULTATELE CONCUI'lSl 1.

DIN 6 SEPTEMBRIE
I Dacia Uniră — I niv. Cv.
2. Progresul — Steaua
3. Spoitul stud — larii]
4 Ata’.anta — Parma
5 Gredia i — Juv- n ns

o s ? o r r
1 6. Fiort ntina G'-noa

7. Mi hm - 1 ’> '.‘:gia
X

8. Nap oii — Brescia
9. Roma — Pescar,a2 10. Samp loria — 1 izio

1 II. To, ino — Ancona
1 12. Udim se -- Inter

X 13. Rrggiana — Vcrona

POPICE

Fotbal, divizia A, Seria a 11-a

I otbaî, divizia naționala
RF.ZULl XI h lEIIX'ICE: Eb ctroput< re — FC Brașov ■ |

Dinamo — Gloria Bistrița 4 — 1; Sportul Studențesc — FC Parul
H Cluj — l'C Ploiești 2—<); PC Barau — Oțelul 1 — 1' Pro

gresul Buc. — Slcaua 1—2, CSM Reșița — Răpiri | —1, Dac*ia (j- 
n.rea Braila — Uni verși lat ea Cv. 2—2; „Poli" I imișoara — IO 
Inter 2—3.

CLASAM EN T

REZULTATE TEHNICE. Olimpia Satu Mare 
— UTA 4 — 1; Cf R Cluj — FC Drobcta I r. Se- 
verin 3—2, Gloria Reșița — AIctrom Brașov 1 — 0; 
I C Bihor — CT R timișoara 2—0; Tractorul Bra
șov — 1C1M Bl ișov 1—1; Jinj Pctioșani — l’C 
Maramureș 2—1; Jiul 1ELIF Craiova — Metalul 
Bocșa 2—0; Metalurgistul Cugir — Corvinu) II i- 
nedoara 3—3; Armatura Zalaii Unuxa 
lillia 2— 1.

1. Steaua
2. Dinamo
3. G oria Bistrița
4. Rapid București
5. Universitatea Craiova
6. FC Brașov
7. Sportul Studențesc
8. FC Inter Sibiu
9. „Poli" Timișoara

10. EI ' Iroputere Craiova
11. FC Farul Constanța
12. Progresul București
13. .U“ Cluj
14. CSM Reșița
15. Oțelul Galați
16. Dacia Unirea
17. FC Ploi, ști
18. FC Bacmi

5 4 10 12— 4 ■'
5 .1 2 0 15— 4 «
5 3 1 I <)— 6 7
5 2 3 0 6 — 3 7
5 2 2 I 9—4 6
., 3 0 2 7— 3 6
5 2 2 1 8— 7 6
5 2 12 9—12 >
5 2 12 7-10 5
5 2 0 3 4— 4 4
5 I 2 2 9— 9 I»
5 1 2 2 6— 8 t
5 2 0 3 3— 5 I
5 1 2 2 5—11 1
51223—91
5 0 3 2 3— 5 .1
5 1 J 3 6—9 i
5 0 1 4 2 -10 1

I

I 
i

CLASAMENT

L
2.
3.

Corvinul
.1 11J Petroșani
ICIM Brașov

•i 
•i
4

3
•»
2

1
1
I

0
1
1

II— j
8— 5
8— 6

7
5
5

4. FC Maramureș 4 2 0 2 II — 4 1
5. Metalul Bocșa 4 2 0 ■i 8— f> 4
6. Metroul Brașov 4 o 0 2 5— 3 i
7. Unire • Alba Inii,a 4 2 0 2 5 — 4 4
8. Jiu 1ELIF Craiova 2 0 o 5— 4 4
9. FC Bihor 4 1 2 1 2— 2 1

10. Gloria Reșița 4 2 0 2 5— 6 4
1 1 CFR 'Timișoara 4 2 0 2 7— 9 1
12. UT Arad 4 o 0 r>— 7 4
13. FC Drobeta Tr .-verin 4 2 0 2 4— 6 4
14. Arm dura Zalau 1 2 0 2 5— 8 4
la. Olimpia Satu Maie 4 1 1 2 7— 8 3
16. Tractorul Brașov 4 ! 1 •i 5— 7 3
17. Mi haini gisttil Cu1 ir 4 1 1 2 8— 17 :
18. ent ciuj 4 0 3 5— 11 2

ETAPA VIITOARE, 12—13 septernbn. Oțelul Progresul 1 
Buc.; FC Ploiești — FC Bacău; Univei sitatca Cv. — „U“ Cluj; | 
Steaua — CSM Reșița; FC Brașov — Dinamo; R ipid — E'cctropu- 
trre: Gloria Bistrița — Sportul Studențesc; I’C Farul — „Poli" Ti- ]' 
mișoara; TC Inter — Dacia Unirea ȚJiuda,

ETAPA VIITQA E. (12 ■ ■ ptembi ie) : Metalul 
IJișcșa — Tractor:a Brașov, Corvimtl — Jiul 
IF,1,1F Craiova; Unirea Alba Itil'a — Mital. Cu
gir; UTA — M< tro n Brașov; CFR Timișoara — 
()limt>i;,i Satu Mare; FC Maramureș — FC Bi
hor; ICIM Brașov — Jiul Petroșani; CFR Cluj — 
Gloria Reșița; FC Drobcta Tr. Sevei in — Armă
tura Zalaii.

II
I
i
I 
I
I
I 
î
I
I

I
I
I
I
8

I
I 
i 
a
!

Cinci zile pînâ la start. Se reia, 
înccpînd de sîmbâtă. 12 septem- 
br.e, campionatu] național le 
popice, in superligă. undo • am- 
pioana națională, Minerul Vul
can, in prima etapă intîlneșl _> în 
deplasare, la Galați, echipa lo
cală, intr-un meci în cure nu 
ponte fi alt învingător du 11 h;r- 
mația minerilor, antrenată le 
profesorul Valcrii.i Pi.-coi.

Ji'il Petrii i, echipă f •’-â armă 
deocamrlaț.' ■ deplasează ]i lar- 
govi le p' ntru o partid i difieilă. 
dar antren am ntele de piua ;cu,n 
dau speranțe pentru mai in ilt

Sinlem informați că echiț 1 Mi
nerul Vulcan pregătește in l.n i'e 
șt cu încredere debutul in Capa 
Mondială, fiind șpriț nită îmi a- 
proape: dl. primar Ovidiu Avra- 
mcscu o va sponsoriza cu echi
pament super, iar conducerea și 
sindicatul Exploatării miniere este 
aproape de o reprezentare româ
nească < tun s cuvine.

Fotbal, divizia B, Seria a IlI-a
REZULTATE TEHNICE: Arsenal Reșița — Ci

mentul Fieni 6—1; FC C arai al — CS Tîrgovxș- 
te 1—3; Șoimii IPA Sibiu — Minerul Mutăsarl 
5—1; Vict. Curtea de Argeș — AS Paroșcni 1 
3—0; Gaz Metan Mediaș — Dacia Pitești. 2—1; 
Minerul l.upeni — Minerul Anina 3—0: ROVZV 
Roșiori — CSM Caransebeș 1—0; Metal. Slatina. 
— Unirea Alexandria 5—0; Electrica Fieni — 
Metal. Sadu 2—0; Minerul Uricani — Petrolul 
Sloina 0—1.

CLASAMENT
1. Petrolul Sloina 1 3 1 0 9— 2 X
2. CS Tirgoiiște 1 3 0 1 15— 4 6
3. Vict. Curtea de .'Xrgeș 1 2 1 1 6— 6 3.
4. Gaz. Metan Mediaș 4 2 0 2 9— 5 4
5. Minerul Mătâsari 4 2 0 2 12— 9 4
6. CSM C iransebeș •1 2 0 2 10— 8 4
7. ROVA Roșiori 4 2 0 2 7—• 5 4
8. Șoimii IPA Sibiu ■1 2 0 2 11 — 10 4
9. Ars< nai Reșița 4 2 0 2 10— 9 4.

10. AS Paroșcni 4 2 0 2 9— 8 4
11. Cimentul Fieni 4 2 0 2 10—10 4
12. Minerul Lupeni 4 2 0 2 10— 9 4
13. Minei ul Anina ■1 2 0 2 5— 6 1

11. Metalurgistul Sadu 4 2 0 2 6— 8 4
15. Electrica Fieni 4 2 0 2 4— 7 4'

16. Unii ea Alexandria 4 2 0 2 2— 7 i-

17. Dacia Pitești 4 1 i 2 11—10 3
18. Metal. Slatina 4 1 1 2 6— 3 5'
19. FC Caracal 4 1 0 3 8— 19 2
20. Minerul Uricani 4 1 0 3 4— 16 2

ETAPA VITOARE, (9 sepl:embrie) :: Arsen.îl
Reșița — Minerul Uricani; Cimcn tul FIeni - FG
Caracal; CS Tîrgovi.ște — Șoimii IPA Sibiu; Mi
nerul Mătăsuri — Vict. Curtea de Argeș; AS 
Paroșcni — Gaz. Metan Mediaș; Dacia Pitești — 
Minerul Lupeni; Minerul Anina — ROVA Ro
șiori; CSM Caransebeș — Mctalurgistiil Slatinaj. 
Unirea Alexandria — Electrica Fieni; Metalur
gistul Sadu — Petrolul Sloina, <
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PUBLICITATE I
VINZARI

V 1ND inel excepțional. 28 diamante în aur și platină (telefon 
542833), certificate proprietate, televizor (telefon 542164). (4387)

VlND garsonieră, zona Pieței Petro-ani, și mobilă. Telefon 
541052 sau 541022. (4393)

VlND apartanu nt două camere, decomandate, Petroșani, zonă 
centrală. Relații: Aviatorilor, bl. 20/32. (4399)

VlND urgent combină Powa Sonic, sigilată, telecomandă, preț 
43 000 negociabil. Telefon 542685. (4386)

VlND garsonieră central, Petroșani, zona Pieții, str. Avram 
Iancu, bloc 2A/24. (4396)

MAGAZINUL RTV din Lupeni (cartierul Vîscoza) vinde tele
vizoare color, video, combine muzicale Termen garanție — un an. 
(4376)

VlND două certificate proprietate, 100 000 lei bucata. Relații: 
Lupeni, str. Aleea Gorunului, bloc 3/19. (4394)

VlND Oltcit Club 11 RM, an fabricație 1990, și orgă electro
nică, nouă, Casio CA 100. Relații: Spinu Aristică, Subcetate, nr, 
49. (4397)

VlND Dacia 1310 CN1, 91/33000 km, 600 000 lei. Petroșani, Avia
torilor 54A/ 53. (4400)

DIVERSE

MAGAZINUL 97 „Flora" Petroșani, str. Avr m Iancu 10, an- 
gajeaza persoană serioasă, absolventă liceul economic, vechime 
minima 3 ani. (4380)

CLUBUL elevilor Petroșani anunță concurs pentru ocuparea 
postului de îngrijitoare. Relații la telefon 542954.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCIIIMB casă în Petroșani, str. Tudor Vladimirescu nr. 7, eu 
garsoniera in cartierul Dimitrov sau piața. (4390)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere pe numele Constantinescu F.li 
sabeta, eliberat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (4398)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Todirel Petru, C- 
liberată de UPC Petrila O declar nulă. (4392)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tima Tiberiu-Dio- 
nisie, eliberată de UPC Petrila. O declar nulă. (4379)

PIERDUT legitimație de servit iu pe numele Alexandru Cris
tian, eliberată de UPC Petrila. O declar nulă. (4378)

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 169, eliberată dc UT Pe
troșani. O declar nulă. (4381)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Demian Ioan, 
eliberată de EM Lupeni. O declar nula. (4382)

PIERDUT cartelă piine pe numele Demian Ioan, eliberată de 
Alimentara nr. 6 „Diamant" Lupeni. O declar nulă. (4383)

PIERDUT cartelă de piine pe numele Dădulescu Paul, elibe
rată de Alim. ntara nr. 6 „Diamant" Lupeni. O declar nulă. (1384)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Graure Dumitru- 
loan, eliberată de UPC Petrila. O declar nulă. (1389)

PIERDUT legitimație periodice pe numele Simionescu Calin, 
eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (4395)

PIERDUT legitimație de serviciu pc numele Ion Gcnovcva, e- 
liberată de UPC Petrila. O declar nulă. (4361)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Chirica Lenuța, 
eliberată de UPC Petrila. O declar nulă. (4354)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pilmuș Ion, cli- 
b iată de EM Paroșeni. O declar nulă. (4370)

PIERDUT contract închiriere pe numele Ruja Simion, elibe
rat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (4368)

DECES

*

ACTUALITATEA
Conferința țărilorBosnia-Herțegovina

Doborîrea avionului italian, 
care transporta ajutoare umanita
re în Bosnia-Herțegovina, a fost 
calificată un „act criminal" de 
ministrul de externe al Italiei, E- 
milio Colombo. Experții care au 
examinat resturile avionului pră
bușit au apreciat că el a fost lo
vit de cel puțin o rachetă. In 
tragicul accident au murit mem
brii echipajului navei, ale căror 
cadavre au fost transportate în 
Italia unde au loc înalte ceremo
nii funerare la care participă și 
președintele țării.

Escaladarea luptelor în 
Nagorno-Karabach

In zona de est a enclavei Na
gorno-Karabach situația, după 

o acalmie precară, s-a agravat. 
Forțele armene, după înfrîngeri 
grele suferite pe alte fronturi, 
s-au concentrat spre raioanele 
Agbam și Mobgali, unde au reu
șit să recucerească mai multe lo
calități. Agențiile de presă infor
mează că ministrul apărării din 
Azerbaidjan aplică măsuri de ur
gență pentru oprirea ofensivei 
armene.

nealiniate

S-a încheiat, duminică,

I AMU IA C'iobanu ,Icnită anunță stingerea din viată a soției 
CIOBANI' MARIA (55 ani)

Inmormîntarea va avea loc azi, ora 11, la C'iinpa. Fiica Luci
ii ni, ginerii Nicu, Attila, nepoții Bianka, Măritiș și Radu. (1391)

Societatea Comercială 
SUCIU

Lupeni, B-dul Păț ii, B7 
vinde cn-gros :

— Jigări
— dulciuri
— pepsi
—- alte pioduse la prețuri foarte avantajoase.

I
I

a zecea -
Conferință a șefilor de stat și de o
guvern din țările nealiniate, care 
a avut loc la Jakarta. S-au adop- g 
tat rezoluții referitoare la pro
blema datoriilor externe ale ță-1 
rilor în curs de dezvoltare. Con- • 
cepțiile mișcării de nealiniere a- ® 
supra principalelor probleme ale *| 
contemporaneității au făcut o- J 
biectul „Apelului de la Jakarta". 8

Stare excepțională în 
Tadjikistan

In 9 septembrie este sărbătoa-i 
rea națională a Tadjikistanului, 1 
țară frămîntată, de citva timp. 
de puternice convulsii. Pe terito- ’ 
riul regiunii Kurgan-Tinbin a fost | 
instituită starea excepțională de
terminată de ciocnirile sîngeroasel 
dirftre partizanii și oponenții re-1 
gimului de la Dușanbe. Decretul "j 
a fost semnat de președintele J 
Rahmon-Nabiv a cărui reședință • 
este necunoscută pentru opinia ț 
publică. Ziua națională rămîne I 
neobservată în tulburările din I 
această țară asiatică a C.S.I. -

Dă la caniculă la ninsoare
Chiar dacă nu în premieră, schimbările mari și bruște de 

temperatură din ultimele zile sînt o raritate și în depresiunea Văii 
Jiului, ne asigură dl. Bela Slevenszki, șeful Stației meteorologice 
din Petroșani.

Fenomenul cel mai „șocant" a fost scăderea bruscă cu 20 gra
de Celsius a temperaturii. Maxima, dc la media de 30 de grade, 
la Petroșani, din zilele toride, a ajuns ia 10 grade. Duminică la 
prînz, în jurul orei 12, chiar în timpul meciului, la Petroșani s-a 
înregistrat cea mai scăzută temperatură din întreaga țară — plus 
9 grade. In ceea ce privește minima, diferența de temperatură din 
ultimele zile față de media dimineților precedente a fost de 6 
grade. A' scăzut de la 12 la 6 grade.

Schimbări mari de temperatură s-au înregistrat însă și la 
munte. La Parîng, s-a înregistrat în noaptea dc sîmbătă spre du
minică minus 1 grad. Drept consecință precipitațiile s-au trans
format din ploaie în lapoviță și ninsoare. Stratuj de zăpadă în 
Parîng a atins 5 cm. Altă dată nc-a „fericit" prima zăpadă prin 
octombrie—noiembrie, acum, din prima săptămînă a lui septem
brie. Pentru următoarele zile se anunță tot vreme instabilă —- 
averse, iar la peste 1500 m altitudine, tot lapoviță și ninsoare, 
vint in rafale. Ce mai, după caniculă — îarnal Asta nc-a trebuit... 
(I.D.)

I 
I 
I
I 
I 
II 
î

IMPORTANT |
M ii mulți cititori nc-au vizitat la redacție cerînd să cumpere fi 

ziarul „Zori noi". Reamintim că ziarul se poate procura în Petro- 3 
șani de la chioșcurile situate în gara CFR și in apropierea consig- • 
nației „IIILL", (Piața Victoriei), chioșcurile RODIPET de lingă . 
Oficiul PTT și cartier „Aeroport", chioșcurile particulare din Stn- ț 
tia de autobuz „Ilermes" și dc pe strada Nicolae Bălcescu (în fața | 
sediului Poliției), chioșcul de difuzare a presei din cartierul „Ac- 
ropoi-t“ (cinema „Unirea" și cel din cartierul „Carpați", (fost Di- fi 
mitrov), precum și dc la punctul volant din piața agroalimentara I 
„Dacia". Lectura plăcută ! (Al. II.)

..................................I
COPIATOARE

RANK XEROX 
prin S.C. ZORI NOI S.A.

Relații la telefon
93 - 545972

I 
I 
I
I
I
I

ECHIPA DE SERVICIU 
Secrclar de redacție 
Gbcorghe CIIIRVASA 

Responsabil de număr 
Ioan DUBMK

Coreclura :
Emilia ACHIRE1 și Viorica IIRH I F.SCU

Cotidianul de opinii ji informații al 
Văii Jiului „ZORI WOI" esto realizat de 

sncir.TATEA COMERCIALA 
„ZORI NO1“ S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
o Prefecturii gudețulul 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESGU

Materialele necomandate și nci>u- 
blicate nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Puneți-vă orice dorință și ea 

se va împlini... în vis.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Chiar dacă plouă afară, în su

flet e senin.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
încercați să vă păstrați verti

calitatea, deși asta ar putea pre
supune sacrificii dureroase.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nu sînteți singur(ă), la drumul 
lung pe care ați pornit. Priviți 
cu atenție în jur !

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

In mod cu totul neașteptat, 
brusc, marile dv frămîntări în
cetează, prin bunăvoința unei 
cunoștințe întîmplătoare.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Cel care vă scutură de praf se 
antrenează pentru o confruntare 
mai dură.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Feriți-vă de apa adîncă și de 
omul însemnat !

BERBEO 
(21 martie — 20 aprilie)

Deși aveți doar un rol secun
dar, de mediator, vă veți impli
ca afectiv în această afacere, care 
vă poate schimba viața...

(FAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Intuiția perfectă se completea
ză, de minune, cu disponibilita
tea la efort și starea sufletească 
excelentă.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Frivolitatea vă scade prestigiul 
pe care, cu greu, l-ați cucerit

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Pregătiți cu atenție masa și 
patul. Veți avea un musafir de 
„talie" mare...

LEU
(23 iulie — 22 august)

Dispute aprinse pe seama idei
lor dv originale. Vă puteți alege 
cu vînătăi și cucuie...

Programul TV.
(MARȚI, 8 SEPTEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Transmisiunea directă a 

slujbei religioa -» „Nașterea 
Maicii Domnului".

12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți. 
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții... marinărești.
14,50 Avanpremiera TV.
14.55 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Miniaturi muzicale româ

nești.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Forum.
17,25 Cultura în lume.
17.55 Salut, prietenii
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Teatru TV. O noapte furtu

noasă. (Ultima parte).
21.40 Canțonete celebre la mal j1 

mării.
22,00 Studioul electoral.
23,00 Actualități.
23.20 Sport.
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