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începutul anu.ui școlar 1992 — 
1993 nu suportă elemente de com
parație cu cele din alți ani. Pen
tru mulți părinți, deși o parte 
din rechizite sînt subvenționate, 
pregătirea copiilor pentru școală 
reprezintă un adevărat coșmar 
Un calcul aproximativ, care ia 
în considerație actualele prețuri, 
demonstrează că echiparea unui 
elev din prima clasă costă 8000 
lei. Din ce resurse poate să-și 
permită o familie cu mai mulți 
copii să-i pregătească pentru 
școală, din moment ce cheltuiala 
este echivalentă cu trei sferturi 
din salariul minim pe economie? 
Chiar dacă lucrează amindoi pă
rinții, pentru pregătirea de școa
lă a doi copii ei trebuie să facă 
economii, nu glumă. Dar de unde, 
din moment ce bugetul de fami
lie este copleșit de ponderea din 
ce in ce mai mare a cheltuielilor 
pentru hrana zilnică?

Prinși în hora campaniei elec
torale, tot felul de șefi de parti
de. candidați în alegerile pentru 
un fotoliu de senator sau depu
tat, se întiec în a demonstra că 
programul lor econorfiic e oe] 
mai bun. Cinismul este ridicat 
la rangul de politică, avind un 
singur scop, mai mult sau mai 
puțin mascat după o perdea de 
vorbărie — cîștigarea încrederii 
alegătorilor, a unui număr cît mai 
mar.e de voturi.

Realitățile sociale și economice 
ale perioadei de tranziție la eco
nomia de piață cu greu pot oferi 
credibilitate celor prinși in jocul 
politic. In luna septembrie, con-
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A CONDIȚIILOR DJ \ IAȚÂ DIN MINERIT

Situ *;a gravă in care se află minerită. românesc și nivelul -ie I 
trai al oamenilor din zonele miniere necesita o soluționare giab- 
ni< â. Cons.derăm că mineritul in România are viitor și condam- | 
num, pe ac asta calc, pe toți act i profeți triști, care vorbesc de I 
in< hidi-n a minelor. Comisia spoiala a formulat următorul pro- I 
iett de rezoluție care, odată adoptat de Parlament, va creiona ca- ț 
drul de relsnjare a mineritului. .

In ccn’rul at nți’ . Guvernului și viitoru.ui Parlament trebuie j 
să ■ g i-, ască Valea Jiului, a cărei problematică are profunde ' 
imulieații seriale și economice. In Valea Jiului nu trăiesc numai II 

min.-ri. D <r toți locuitorii ei trăiesc de pe urma mineritului. Par- 1 
I lin n'.ul viitor tr< buie să-și con t tuie o comisie permanentă care | 
H urmâreaoă r- ijj'ire.a strategiei cuprinse in acest proiect de’ 
rezoluție. |

V aleriu UI TI I.ESCl 
Secretarul Comisiei speciale I

Da, avem polițiști de înaltă clasă
A fost „capturat" escrocul 
cu buteliile de la Petriia !
Marele lirler-escroc de la Petriia — carp a adunat bani 

pentru procurarea de butelii (în jur de 10 milioane lei) și 
a dispărut cu ci în ceață — a fost capturat sîmbătă noaptea. 
Chiar în Petriia.

După urmăriri ca-n filme, polițiștii au pus mîna pe 
borfaș, care se află acum în arestul de la Petroșani. Po
veștile cu Interpolul și cu străinătățuriie rămîn povești. 
Iloțul se întoarce întotdeauna la locul faptei. Isprava 
polițiștilor noștri dovedește că avem meseriași de clasă 
în această branșă întreb..m; dacă s*ar fi pus un premiu 
pe capul netrebnicului, cine-1 încasa: polițiștii care l-au 
prins, sau...

Amanuntc palpitante în ziarul nostru de mîine.

form surselor oficiale, numărul 
șomerilor a atins cifra de 890 mii 
de persoane. Din aceștia, circa 
jumătate sînt muncitori si 300 
mii femei, iar 9715 au studii su
perioare. Cu ce bani își poate 
pregăti un șomer copilul pentru 
școală, chiar dacă beneficiază de 
ajutorul de șomaj?

Deficitul bugetar, la 10 august 
a.c., a ajuns la 113 miliarde lei. 
Producția industrială este în con
tinuă scădere. Veniturile țării 
sînt, deci, mai mici decît chel
tuielile, ca urmare a indexării 
reclamate de creșterea prețurilor. 
Principalele resurse financiare 

din care se constituie bugetul, nu 
se pot regăsi in industrie, așa 
cum ar fi normal, ci în domeniul 
impozitelor. în luna septembrie 
a fost necesară o nouă așezare a 
impozitelor\pe salarii pentru a 
face față valului de scumpiri. 
Vinzârile de mărfuri către popu
lație sînt în continuă scădere. 
Țara a devenit mai mult o piață 
de desfacere și mai puțin o pro
ducătoare de mărfuri, cu conse
cințe dezastruoase pe planul ca
lității vieții oamenilor.

Iar caruselul scumpirilor va 
continua. Căderea leului în ra
port cu dolarul american la in
credibila cotă de 400 lei pentru 
un dolar, va determina, în scurt 
timp, noi scumpiri. Pină la cursul 
de 180 lei pentru un dolar, prac
ticat in urmă cu două luni, pre
țul materiilor prime din import 
era cu mult mai scăzut, doar la 
jumătate față de cel actual. In- 
cepind cu luna viitoare, prețurile 
materiilor prime din import se 
vor dubla, antrenind cel puțin 
o dublare a prețurilor de vînzare 
cu amănuntul. Ne bombardează, 
pur și simplu, zilnic, la televizor, 
la radio și prin ziare, o reclamă 
acerbă pentru produsele din im
port, cu precădere țigări și pro
duse electronice. Dar cîți din 
cei cărora le sînt adresate aceste 
r "lame își pot permite achizi
ționarea acestor produse?! Ne 

cantonăm firavele speranțe intr-un 
viitor mai bun, printr-o judi
cioasă opțiune în alegerile de 
la 27 septembrie. Vom ști oare 
pe cine să votăm, pentru a scoate 
țara din impasul în care se adîn- 
cește?

Viorel STRAUT

în pag, a 3-a

Gomna D itațiior a 
de oTUUiza, concluziile i 
mandăriJo din Raportul 
Siei special^ și constată:

1) Mineritul prezintă 
larități care reclamă cu 
tale o abordare deosebită 
alte sectoare de activitate. In toa
te țările mineritul este subven
ționat de st it. ceea ce face nece
sară o politică a mineritului gîn_ 
dită la nivelul intereselor între
gi, economii naționale. Subven
ționarea producției este în con
tinuare necesară, dar regiile au
tonome din minerit trebuie să-și 
reducă mult costurile și să dimi' 
mxvc p? această luz.i solicitările 
de subvenționare.

2) Asigurarea cheltuielilor de 
capital (investiții) este imperati-

luat a t 
și reco-

Comi-

particu- 
necesi- 

de

vă. Nerealizarea lucrărilor nece
sare menținerii și dezvoltării ca
pacităților va influența njguii/ 
prodii' tia anilor următori.

3) Consirîerente de ordin teh
nic, economic și social impun 
continuare • forturi lor stalului 
pentru a menține in activitate 
majoritatea capacităților. Situa
ția trebuie evaluată selectiv, a- 
cordindu-se o atenție sporită 
înființării de locuri de muncă al
ternative și recalificării.

4) Ca ramură start a econo
miei, mineritul suportă cu prio
ritate rigorile blocajului finan
ciar. Măsurile de deblocare fi
nanciară sint vitale pentru nor
malizarea activității in minerit.

(Continuare în pag. a 2-a)
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ELECTORALE
• I’resa centrala a publicat in

formația potrivit căreia domnul 
Emil Constantinescu urma să a- 
jungă in Valea Jiului, la sfîr.șitul 
săptăminii trecute. N-a ajuns 
aici, a ajuns în altă parte, ceva 

acum, 
promi- 
cc să

UILI, Ci UJUIIȘ
mai departe... Dacă nici 
în campania electorală, 
sitinile nu sint onorate, 
mai spunem de cele cu termen 
de scadență după alegeri?

Șlcfan CIMPOI

(Continuare in pag. a 2-a)

PRIMA ZI D E ȘCOALA
A .t.izi, clnd filele calendarului an ajuns 

1 i 1"> septembrie, este prima zi din anul 
școlar 1992—1993. Fteînfilnii ea elevilor au 
inv.iț (orii și profesorii lor este un mo
ment unic in felul lui, in care se întrepă
trund bucurie, oarecare emoție, puțină 
t«.irn;1, i,i înaintea unui tlrum n- maisti ă- 
bitut. d»r și nostal ;i.i după lunga și to
rid vacanță de vani

Noul an școlar începe intr-o p riondâ 
In '-.ire pasiunile și disputele politice vo? 
ajunge la incandescenții, mtimîu-se că 
lnv.îțămlntul este un pilon ai societății.

fie ca și in plină tranziție, ca la noi. Dar, 
indiferenta la toate fiămintarile electora
le, școala își continuă, imperturbabilă, rli 
ficil i muncă de c tîdirc a unui inviîțnmint 
nou in timpui i noi.

Din această dimineață, clnd este o săr
bătoare a școlii, matinalul peisaj citad 
se colorează cu mii de elevi carc-și ocu) 
locurile în clasă.

Ca ki oricare început di 
uram tuturor elevilor și profesorilor 
m.ii bucurii și succese.

Tihcriil SP.Vl'ARU

in școlar, le
ni-
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SITUAȚIA CANDIDATURILOR 
depuse la Biroul electoral 

al circumscripției nr. 22 Hunedoara
Socia.ist al Muncii;
Național I iberal, Frontul Salvării 
al Șalvarii Naționale, Convenția 
fiecare ;
Generală a Romilor ;
Republican, Uniunea Democratică 

ghiaiâ din România — fiecare ;
1 l candidați : Partidul Socialist Democratic Român, 

Democrat Agrar din România, Mișcarea Eeo.oglstâ din 
— fiecare ;

10 candidați : Partidul Unității Naționale Române, 
România Mare — fiecare

8 candidați: Partidul
7 candidați: l’artidul 

Partidul Social Democrat
6 candidați : l’artidul 

România, Partidul Democrat Cooperatist —
1 candidați: Convenția Solidarii iții Sociale, Partidul Republi

can de Unitate a Români.or, Noul Partid Liberal — fiecare ;
3 candidați: Liga Națională a Expropriaților din Românii, 

Partidul I,iberal Monarhist din România — fiecare ;
2 candidați: Partidul Național al Producătorilor I.ilari din 

România, l’artidul Dreptății Sociale (noua demne iție) <le Nord- 
Vest din România. Solidaritatea Naționala Denlocrata — fiecare;

1 candidat: Partidul l)r<ptei Naționale, Partidul Democrat 
Independent, Partidul Umanist Român. Comiimt.ilea Italiană din 
România — fiecare.

15
1 1

candidați : Partidul 
candidați : Partidul 

ționale, Frontul Democrat 
mocratică din România — 

13 candidați : Uniunea 
12 candidați : Partidul

Na- 
Dc-

Ma-

Partidul 
România

Partidul

Unității Social Democratice;
Renașteica și Independența 

Tradițional — fiecare ;
Romilor, Partidul Dreptății Sociale din 

fiec.it c ;

României,

PREȘEDINTE,
Rodica TAXASE

j

fiec.it
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După hingheriadă, șobolaniada /1
în clouă dintic orașele Văii 

Jiului — am numit Pctroșaniul 
și Vulcanul — primăriile au <2- 
șit învingătoare din bătălia dusă 
cu ciinii vagabonzi. E adevărat, 
s-a utilizat o metodă de hinghe- 
rit originală, bietele jivine fiind 
ademenite cu „găluști" tratate 
cu stricnina. Nu insă același re
zultat s-a obținut m ce privește 
exterminarea șobolanilor. Dacă 
judecăm drept, numărul acesto
ra este cu mult mai mare dccît 
al patrupedelor care se aciuiesc 
în preajma containerelor cu re
ziduuri menajere. Și sînt mult 
mai periculoase sub aspectul bo
lilor pe care le pot transmite și 
a pagubelor economice produse 
de ei.

Dl. dr. Cristea Gheorghe, me
dic veterinar, a avut amabilita
tea să detalieze aceste aspecte.

— Principalele rozătoare care 
pro loc pagube în locuințe, un'- 
tați comerciale și economice sînt 
șobolanii (cenușiu, negru, de apă, 
de c.isă) -i șoaricii — d- casa si 
de cimp. Biologia rozătoarelor tre 
anumite particularități care le 
avantajează, dar care pot fi ex
ploatate pentru distrugerea lor. 
Astfel, la șobolani, mirosul este 
foarte dezvo.tat, iar la șoareci 
— simțul gustativ. Ambele au 
simțul di orientare bine dezvol
tat.

— Se ’.aiine despre ei ca se in- 
mjlți-sc foarte repede...

— Prolificitatea lor est< mere. 
Fi ajung 11 maturitate sexuala 
la 2—3 luni, g stați 1 d irind LO— 

de zile I.a o făt-ire re nasc 
10—12 pui. respectivele rozătoare 
Jnmuițin bi-v? atit vara, cit și 
Iarna. Durata de viață este, in 
medie, de 3—4 ani. dintr-o pc- 
rrche dc șobolani puțind rezulta 
p: ,te 900 de indiv zi. Rozătoare
le sin: lipsite de islam termore- 

Electorale

gu’.ator, asta însemnînd că, a- 
tunci cinci depășesc o anumită 
limită, lumina și căldura devin 
supărătoare. Nu pot trăi fără apă 
mai mult de 24—38 de ore. în 
lipsa acesteia, șobolanii își con
sumă puii, iar masculul, uneori, 
femela.

— Care sînt pagubele pe care 
le pricinuiesc Z

Totul despre șobolani 
și cum pot fi ei distruși

— Acestea apar datorită con
sumului de produse alimentare 
și numeroaselor boli infecto
contagioase și parazitare pe care 
le pot transmite oamenilor și 
animale.or. Un șobolan de casă 
consumă 37 kg de produse ali
mentare pe an, astfel dcscen- 
denții unei singure perechi pot 
distruge, prin consum, într-un 
an, 60 000 kg alimente și furaje. 
Un șoarece consumă, in medie, 
10 kg produse pe an. Așa, ca 
fapt divers, aș aminti că, pc glob, 
pierderile se estimează la 33 
miliarde tone de produse agro- 
alimentare, ceea ce reprezintă 10 
la sută din produsele mondiale 
înmagazinate.

— Bolile pe care ei le pot răs- 
pindi ?

— Cele mai răspîndite, pc care 
le pot transmite la om și ani
ma.e, sînt: boala lui Anjcszky 
(pseudoturbarea). tularemia, ciu
ma, lcptospiroza, hepatita infec- 
țioasă, pestele porcine și aviare, 
teniazclc, trichineloza, toxiinfec- 
țiile alimentare, tuberculoza, sal- 
monclozele ctc.

— Te ia groaza cînd auzi așa 1 
ceva. Ce se poate face pentru i-i | 
stîrpi ?

— Deratizarea reprezintă un 1 
complex de mijloace și măsuri I 
ce trebuie aplicate permanent de * 
către producătorii și comercianții | 
de produse agroalimentare. O- I 
bieotivul principal constă în apli- I 
carca unitară, pe întreg teritoriu.'* 
a măsurilor de profilaxie a boli- I 
lor infecto-contagioase și para- | 
zitare la om și animale, prin 
spijinul nemijlocit al primări-1 
ilor și societăților „DDD“ — adi- I 
că dezinfecție, clezinsecție, de- " 
ratizare. în condiții favorabi-j 
le, cînd pot rezulta peste 900 de I 
indivizi pe an, efectivul de roză- | 
toare ce a fost distrus se reface 
în scurt timp. Tocmai de aceea, I 
ținînd seama de înmulțirea e-1 
xagerată a rozătoarelor, se im- ’ 
pune ca o necesitate efectuarea ■ 
deratizărilor la intervale scurtei 
de timp. |

— Ce s-ar putea face, concret, 
aici, pe plan local î

— Datorită condițiilor socîo- 
economice, geografice și a inci
denței mari a trichinelozei în 
Valea Jiului, primăriile — cu 
sprijinul nemijlocit al societăților 
care se ocupă cu deratizarea — 
ar trebui să înființeze „stații per
manente de intoxicare a rozătoa
relor". Pentru ca o acțiune de 
deratizare să fie eficientă, este 
necesar să participe la ca — e- 
ncrgic și activ — toți factorii in
teresați, începînd cu primăriile, 
agenții economici și asociațiile 
de locatari. Aceasta înseamnă ca 
acțiunile de combatere a roză
toarelor să se facă organizat, sub 
formă de acțiuni la nivelul în
tregii Văi a Jiului, iar nu prin 
lu răii sporadice.

Gheorghe OLTEANU

"‘"l

Capitala în campanie 

Arma urnelor
Campania electorală a intrat deja pe ultima „sută de metrf“. 

Șl, paradoxa.', deși se spune că alegerile de anul acesta vor fi 
mult mai importante decît cele de la 20 mai, populația nu pare 
a fi atit de interesată, atît de ferm implicată în campania electora-, 
lă, ca acum 2 ani.

Să luăm — comparativ — doar un singur exemplu sperăm, 
edificator. în săptămînile și chiar lunile premergătoare alegerilor 
generale de la 20 mai 1990, capitala era „inundată" de vacarmul 
stîrnit de foarte dese.e manifestări de stradă, de extrem de puți-: 
nele mitinguri electorale și participarea nesemnificativă a popu
lației la acestea. In campania actuală, cel puțin în București, am 
surprins — cu ocazia recentei noastre vizite acolo — o acalmie si 
un dezinteres total, din punct de vedere politic, ale electoratului. 
Nici la cozile de la pîine, nici la co.țul străzii, în troleibuz sau la 
gurile de metrou nu se discută politicăj atît de febril ca în urmă 
cu 2 ani. Și de vină nu este... frica de securitate...

Lumea e preocupată mult mai mult de grija zilei de mîine, de 
evoluția galopantă a prețurilor, declanșată de noul val de libera-: 
lizare, decît de tevatura palavrelor politice, atît ale prezidenția-: 
bililor cit și ale partidelor. Singurul fapt care ne mai aduce a^ 
minte că totuși ne aflăm în plină campanie electorală este pre
zența peste tot a afișelor electorale și apariția televizată a celor 
implicați.

Iar, ca un paradox și mai mare al dezinteresului, chiar în 
Piața Universității — „leagănul politicii românești", cum au de
numit-o unii — liniștea și moleșeala sînt chiar suspecte. Și dacă 
vom spune că în acest loc, unde predomină lozincile promonar- 
histe, acum, alături de portretele Regelui Mihai I, „zîmbesc" mul
ticolore afișe cu chipurile unor Ion Iliescu, Gheorghe Funar sau 
Ion Mânzatu, nu e nevoie să spunem mai multe despre starea 
politică a națiunii. Sau, mai mult decît atît, dacă vă vom spune 
că tot aici, pe bulevardul Bălcescu, la 2 pași de Piața Universir 
tații, se află sediul central al FDSN în aceeași clădire cu cel al 
PNL, mai e nevoie de vreun alt comentariu ?

Fără îndoială, poporul român este plictisit de politică, de 
această campanie care, în ciuda atîtor declarații, nu este altceva 
decît o perpetuă luptă de denigrare a adversarului. Iar nația ro
manță nu mai poate suporta această degradantă fățărnicie a poli
ticianismului nostru contemporan, în care nimeni nu se abține 
de la nimic pentru a-și atinge scopul final: ciolanul puterii.

In aceste condiții, parc de înțeles acalmia în care se complace 
electoratul, lipsa de interes a acestuia față de această campanie 
electorală. Lucru ce vine parcă să confirme faptul că oamenii 
nu vor, prin această atitudine, decît să amendeze felul în care se 
desfășoară viața politică internă, la ora actuală. Nu mare ne-ap. 
fi mirarea să constatăm că, în 27 septembrie, prezența la urne a 
electoratului va fi mult sub limitele normale. Lucru ce ar putea 
însemna, pentru viața politică românească — așa cum bine aver
tiza editorialistul francez Francois Siegel — o veritabilă armă. 
Arma urnelor.
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Tiberiu VINȚAN

Dc joi, J0 septembrie, dl. Zota 
Valeriu, 31 de ani, lăcătuș la EM 
Aninoasa, se af.ă în greva foa
mei în salonul G — secția chi
rurgie — de la .Spitalul munici
pal Petroșani. ,

Protestul său este urmarea 
incidentului de miercuri 9 sep
tembrie cînd — susține dumnea
lui — deplasîndu-se la șut, în 
schimbul III, cu autobuzul con
venție Vulcan — Aninoasa, a 
fost coborit dc către un civil, la 
intersecția de la Iscroni, fiind,

apoi, dus in scara blocu.ui în
care se află sediul Poliției. A- 
colo a fost lovit de către civil și 
de către un subofițer de poliție.-

Aceasta este depoziția lui. Pe 
dc altă parte, am reținut și o 
altă opinie, conforjn căreia dl. 
Zota ar fi fost băut. In orice caz, 
un ofițer de la Poliția municipiu
lui s-a deplasat Ia spital undo 
se află grevistul foamei, a dis
cutat cu el, urmînd a se demara 
cercetările necesare. (Gh. O.)

(I t mare din pag. 1)

• In ctirvul acestei s.iptamini, 
mai precis in J!t septembrie, este 
așteptat în A dea Jiului un alt 
candidat la președinție, domnul 
Caius Trăit.n Dragomir. Dum
nealui va fi însoțit de dl. Petre 
Roman, liderul I SN. care i.i ono. 
rează, astfel, invitația primita 
din partea minerilor.

• După ce. siinbaki. primarul 
municipiului Petroșani împreu
nă cu reprezenl infii formațiuni
lor politice care au prezentat 
li,te dc candidați pentru viitorul 
Parlament au căzut de acord a- 
supra modului dc lucru in ve
derea -ompletăiii birourilor elec
tor de le secțiilor de votare.

ieri s-a pioccdit la desemnare i 
delcgaților partidelor, care, con- 
lorm legii, devin membri ai a 
ccstor birouri, in scopul asigu
rării condițiilor optime, pentru 
desfășurarea unor alegeri libere 
și corecte.

• Comemorarea, duminică, a 
120 de mi de la trecerea in is
torie și in eternitate a „Crfiișo- 
ridui munților". Avram l.mcu, a 
prilejuit vizita in județul Hune
doara a doi ..prezidențialii])" 
Gheorghe Funar la Țebea, unde 
a avut loc și un miting electoral

i loan Miri/atu la Deva, unde 
sa intilnit cu candidații parii 
tliiliii sau pentru viitorul Paria 
meni

I
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I
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Rezoluția Camerei Deputaților
ASUPRA RAPORTULUI COMISIEI SPECIALE PENTRU 
\NALIZA PROBLEMELOR ECONOMICE. SOCIALE ȘI 

A CONDIȚIILOR DE VIAȚA DIN MINERIT
t1 imai<’ din pagina i)

'•) (.'ond'țiilc de ii HIIHU s lut in
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m itul:' a muncii, .pentru apro
pierea lor de standardele euro
pene în materie.

7) Pentru producția de lignit 
există posibilități reale de I in 
sare prin retehnologizai .•.

8) Piua la asigurare-a necesa
rei corelări mincrit-metalurgie 
neferoasă-pont iii producția de 
■oncentrale de plumb zinc și 
’iprtl se impune creditarea de la

buget a stocurilor existente, binl 
necesare de asemenea, investiț i 
pentru mod"ghi<-irca minelor il 
căror yr id de asigurai -' cu re
zerve și polenț.al .-. onomic |iisli- 
li a .irosi lucru

9) Problemele a ist. nței me
dii o-sanit.ire in minerii -e pot 
rezolva alit prin îmbunătățirea 
ace loi.i la nivelul uilrcgli țări,
il și prin uncie masuri sp II

/on-’lm miniere Intri -ircste.i

din urmă importantă este prelua-, 
rea din punct do vedere adminis
trativ și financiar a dispensare-, 
lor dc către regiile autonome.

10) In centrele muncitorești 
miniere condițiile de locuit se 
Situează sub media confortului 
urban pe țară, ceea ce justifică 
alocarea sumelor necesare repa
rării și repunerii în circuit a 
fondului locativ existent.

11) Aprovizionarea cu produse 
alimentare, mărfuri industriale, 
carburanți, butelii dc aragaz, es
te sub așteptările populației din 

c< ntrele miniere, ex-plicind și ca 
existența și accentuare.i unor 
tensiuhi sociale.

Rcmedieica acestor situații ca
de sub aspect legislativ ui sai 
cina Parlamentului, iar sub as
pect executiv in sarcina Guver
nului, administrației locale și a 

rcoiioniici»
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Fotbal, divizia A

Așa parcă mai merge...
IGIM BRAȘOV — JIUL PE

TROȘANI 1—2 (1—2). Victorie 
și plus 3 la adevăr, în dauna 
unei echipe ce și-a vîndut scump 
pielea, apclînd la toate mijloa
cele „permise" de 
pentru a-și asigura 
puncte puse în joc. 
in final, au curs pe 
Pe fondul unei superiorități teh- 
nico-tactice, în care și centralul 
Gheorghe Constantin din Sucea
va și-a arătat clasa, asigurînd jo
cului nu numai cursivitate, ci 
și obiectivitate, rezultatul final 
a revenit de „drept" echipei care 
i-a scos la rampă pe Ghițan — 
cel mai bun de pe teren — și 
pe Militaru, autorul de facto al 
celor 
rie a 
jind-o 
factor 
nerea succesului.

Gazdele au început în forță, 
< u două pătrunderi pe partea 
stingă ale incisivului Georgescu, 
dar înalții apărători Iluza și 
Gașpar au respins de fiecare da
tă cu capul, departe de careu, 
„dominat" 90 de minute de ulti
mul apărător, Gh.țan. Totuși, în 
min. 9, al treilea corner al gaz- 

| clor va fi fructificat cu o puter
nică lovitură de cap a aceluiași 
Georgescu, scăpat pentru prima 
și ultima dată de sub control de 
„jandarmul" Cioabă: 1—0. 
avusese două „raiduri" 
nul advers, dar Stancu 
taru au fost „controlați" 
golul avîncl darul de a 
licjta" duelul.

regulament, 
cele două 

Puncte care, 
albia Jiului.

două goluri. O mică gale- 
însoțit echipa Jiul, încura- 
pc tot parcursul meciului, 
inedit și esențial în obți-

în
Și 
la
„supra-

Jiul 
terc- 
Mili- 
timp,

I

I
1

Atenție la hoții 1 
din vestiare ! >

R <J G B A I

Urmează cgalarea într-un 
tcrval scurt, după o „bătălie" 
mijlocul terenului, unde Radu și j 
Stoica au scos of-uri din tribună, 
iar Dodu s-a avîntat din nou pi- .„ 
nă în 16-le advers. Militaru a 
pătruns pină la 12 m de poartă, 
a fost cosit de liberoul gazdelor 
și s-a acordat lovitură de pedeap
să, „Specialistul" Dodu a tran
sformat cu mare precizie: 1—1 
(min. 19). Tribunele au avut un 
moment de tresărire. g

Jocul a cîștigat în spectaculo-1
s

ne, Chițan a evitat desprinderea, j

I
I

zitaix?, fazele s-au derulat, la 
ambele porți, cu mare repeziciu-

scoțînd miraculos un „cap" al a- 
celuiași Georgescu. Militaru s-a ș 
dus fără oprire pînă la gol, dri- i 
blînd în careu pînă și portarul, ’ 
înscriind: 2—1 pentru Jiul (min. ji 
30). Brașovenii au trimis balonul i 
în bară, (min. 38), iar Huza j 
(min. 43) a preluat o centrare ca 
la carte a lui Radu cu puțin pc ■ 
lingă slîlpul porții brașovene, j 

La reluare, gazdele au fortat 
cgalarea, trimițînd mingi înalte, I 
dar Huza, Cioabă, Gașpar au I 
respins totul, iar Radu și Stoica ’ 
au condus ostilitățile puhînd la 
respect un adversar care nu a 
găsit antidotul jocului tehnic al 
„Jiului". Ambele formații au mai 
ratat cîte Un gol, dar rezultatul 
a rămas, în final, cel înscris în 
prima repriză pe tabe|a de mar
caj.

JIUL: Ghițan — Cămărășan, 
Cioabă, Gașpar, Dodu (min. 
Benone Popescu), Stoica, Slancic, ~ 
Iluza, Militaru (min. 86 Milcno- j 
viei), Stancu.

i

I«
i
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In timpul partidei de rugbyj 

dintre Știința și CSM Suceava, " 
hoți de drumul mare au intrat » 
în vestiarele gazdelor (se pare că | 
acestea nu au fost încuiate) și S 
le-au olit de tot ce aveau: bu- » 
nuri personale, obiecte lăsate in * 
sacoșe. De la bani, ghiuluri, inele, |ț 
lănțișoare, alte obiecte pînă la " 
îmbrăcăminte și ceasuri, s-a fu- S 
rat tot. „Evenimentul" este în r 
premieră. Niciodată așa ceva nu i 
s-a întîmplat în sala de sport a J 
Institutului, care a găzduit a- 
tîtca echipe și jocuri, chiar in- 5 
ternaționale. *

Jucătorii, conducătorii, au fost ®
de-a dreptul uluiți, după termi- » 
narea partidei, că s-a putut „ma- I 
nevra" într-un asemenea mod. |
Oare ce s-ar fi întîmplat dacă 
sportivii înlocuiți în timpul jo-1 
cului nu s-ar fi așezat în tribu.l 
nă să-și urmărească mai depar- * 
te coechipierii și s-ar fi dus în * 
vestiare? Poate dădeau ochii cu .’ 
gangsterii și s-ar fi întîmplat, 4 
desigur, incidente nedorite. După . 
Gogu Tonca, prădat la Caracal, I 
iată o altă grupare sportivă ca- ® 
de victimă unei „operațiuni" pro-j 
fesioniste făcindu-ne să ne în- f 
trebăm, pe drept: „Cine urmea. 
ză?“ i

ȘTIINȚA — CSM SUCEAVA 
21—13 (13—3). Cu greu au reu
șit gazdele să-și valorifice avan
tajul terenului, chiar dacă pro- 
miseseră o victorie la scor, im- 
puninclu-i pe Mureșan și pe Bo
lea observatorului federal, care 
venise să-i vadă la lucru pe I- 
vănuș, Șuiogan și Drăghici. în 
min. 4, Trancă este pe punctul 
de a realiza un eseu. Drumca și 
Bolea cîștigă net tușele, partida 
desfășurîndu-se sub semnul unui 
„dezechilibru" mascat, care avea 
să se rupă odată cu începerea 
reprizei secunde. Pină atunci, 
Florea va deschide scorul (min. 
7), transformînd prima sa lovi
tură de pedeapsă, aducînd un 
3—0 studenților. Tot el mai în
cearcă încă o transformare, de 
la 35 de m. balonul trecînd la 
o palmă de butul advers.

Știința domină pc troisferturi, 
oferind prilejul tribunei să a- 
plaude o fază rară din care în
scrie prin Trancă un eseu spec- 
tacu.os. Ivănuș, tușă lungă în 
diagonală, adversarul este pc pi
cior greșit și Trancă culcă fru
mos balonul, aducînd încă cinci 
puncte. Fierea transformă și 
10—0, în min. 21. Oaspeții încă 
nu se văd, dar Ivanciuc, care 
a „împărțit” impresia de cel mai 
bun de pc teren cu Mureșan, dă

măsura valorii individuale șî 
10—3, min. 36, cînd recurge la 
o execuție aproape in premieră, 
șutind balonul de la 60 m, a- 
cesta trecînd printre bare. Linia 
a doua (Bolea — Drumea), spri
jinită de Mureșan face un nou 
culoar pentru Florea, al cărui 
șut, din lovitură de pedeapsă 
duce Ja 13—3 (min. 38).

Partea a_,doua va fi dominată 
de oaspeți, pe fondul căderii fi
zice a adversarului. Ei cîștigă 
repriza cu 10—8, scor insuficient 
pentru răsturnarea rezultatului 
final. JJișescu (min. 47), se „duce" 
în eseu, Ivanciuc transformă 

13—10, ca apoi, min. 58, tot el 
să aducă egalitatea, 13—13, punc- 
tind dintr-o lovitură de pedeap
să. Joa dramatic, dar Mureșan 
„pune” al doilea eseu pentru 
gazde (18—13), Florea ratează 
transformarea. Nu și lovitura de 
pedeapsă din min. 79, cînd, de 
ia 30 de m, pecetluiește rezulta
tul final: 21 — 13.

ȘTIINȚA: Soare, Costache,
Locziko, Drumca, Bolea, Mure
șan, Palamariu, Trancă, Drăghioi 
Ivănuș, Larie, Pancu, Suiogan, 
Florea. Au mai jucat; Gheorghe 
Claudiu, Iliev și Martinescu. 4 
arbitrat bine Cristian Rădulcscu 
— Cimpirid.

o

CS TiRGOVIȘTE — JIUL PETR1LA 5126—5136. Prima etapă
i Campionatului .național de popice, în superligă, a debutat cu 

destule surprize. E hipa popicarilor din Pctrila, după ce s-a an
trenat in sala formației din Vulcan, lucind zilnic naveta, a smuls 
nou promovatei echipe din Tirgovișle, o victorie „in extremis", 
cLtigînd partida la 10 bețe diferență.

Prima pereche, C. Dobrică — Hordi.ă, a doborit in total 1735 
popice (879 — 856), după care Andrei și Marcel, cu 859 pd și 864 
pd, se instalează in frunte. Scorțca cu 807 pd și Măritiș Ghețca 
cu 871 pd au pecetluit victoria. Astfel, Jiul Pctrila, echipa fa ă 
arenă, ire satisfacția primei victorii.

FOTBAL. DIVIZIA NAȚIONALA

fotbal feminin I
ÎNDES SIBIU — UNIVERSITA-| 
TEA PETROȘANI 0—3 (0—2). |
In prima etapă a campionatului 3 
feminin de fotbal, divizia B, se- a 
ria a IlI-a echipa Universitatea J 
din Petroșani a surclasat echipa S 
gazdă prin golurile înscrise de 9 
Lupii (min. 4), Cercel (min. 30) ț 
și Ștefan (min. 50). Cu această R 
victorie, echipa antrenată de " 
soții Vișan, trece în fruntea cla- ■ 
samentului, anunțînd un reviri- i 
ment așteptat de toți iubitorii Ș, 
acestui sport.

AU JUCAT: Popa, Tănăsucă, I 
Kiss !?., Burjui, Kiss M., Tocar, 1 
Sârb, Popescu, Ștefan, Lupii,® 
Cerce). •---------------- 1

Pagină realizată de J
Doi el NE.AMȚU J

ȘTIINȚA BAIA MARE — MINERUL LU.PENI 46—13 (26—3). 
Chiar dacă a pierdut această partidă, formația din Lupcni a „ser
bat" vîrsta de aur a unuia dintre componenții săi, l-am numit po 
Chirii (căpitan de echipă), care a jucat, la cei 20 de ani împliniți 
în ziua meciului, ca un adevărat bărbat, scorul oglindind doai 
diferența de maturitate dintre cele două formații.

Minerul, fură Kclemen, Văduv i și David, a fost supusă unei 
totale dominări pe inaintare, ccdind in ambele reprize, cînd 
gazdele au culcat de cinci ori balonul dincolo de buturi -J au 
transformat cîteva lovituri de p leapșa, cu marc precizie, mărind 
permanent dccalaju?.

Pândele a fost jucătorul care a adus toate punctele oaspeți
lor, el înscriind în prima repriză la 20—0 dintr-o lovitura de pe
deapsă, iar in partea a doua un es u transformat și încă o lovi
tură, din 22-ul advers. Fosta campioană națională a avut și avan
tajul grămezii, care a ciștigat duelurile atit la spontane cît și Ia 
ordonate, învingînd, in final, pe merit, un adversar care încearcă 
din mers sa se acomodeze cu „aerul tare" a. diviziei A 1. Arbitraj 
excelent și încă o calire a minerilor, chiar dacă în ședința de joi, 
de la FRR, nu s-a pedepsit „centralul" care Jc-a adus acasă in- 
frîngcrca, in fața Grivițci din București.

MINERUL: Popa, Ștefan, Pingert. Sușinschi, llosu. Dercș,
Cișii, Dimiilescii. Ceru. Pin. Nastasc. I’.inl I1. Bo-nen/, Chiri. 
Patriciii.
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REZULTATE TEHNICE: Oțelul — Progresii; 1—0; IC Plo
iești — FC SeLcna Bacău 4—0; Univ. Craiova — „U“ Cluj 2—0; 
Steaua — CSM Reșița 9—0; FC Brașov — Dinamo 0—2; Rapid — 
Electroputere Craiova 2—0; Gloria Bistrița — Sportul Studențesc 
0—0; FC Farul — „Poli" Timișoara t — 1; FC Inter — Dacia Unirea 
Brăila 1 — 1.

CLASAMENT

I Steaua
2. Dinamo
3. Rapid
4. Universitatea Cr.iioA.i
5. Gloria Bistrița
6. Sportul Studențesc
7. FC Brașov
8. FG Inter Sibiu
9. „Poli" Timișoara

10. Oțelul Galați
11. EC Ploiești
12. FC Farul Constanț i
13. Dacia Unirea Brăi.a
14. Electroputere Craiova
15. Progresul București
16. „U“ Cluj
17. CSM Reșița
18. FG Selena Bacifu

ETAPA VIITOARE, 
Dinamo — 
„U“ Cluj,
Dacia Unirea 
triț i; FC Jnt<r

6
6

5
4

1
2

0 21— 4 11
100 17— 4

6 3 3 0 8— 3 9
6 3 2 1 11 — 4 8
6 3 2 1 9— 6 8
6 2 8 1 8— 7 7
6 3 0 3 7— 5 6
6 2 2 2 10— 13 6
6 2 2 2 8— 11 6
6 2 2 2 4 — 9 6
6 2 1 3 10— 9 5
6 1 3 2 10— 10 5
6 0 4 2 4— 6 *1
6 2 0 4 ■1 — 6 ■1
6 1 2 3 6— 9 •1
6 2 0 4 3— 7 4
6 1 2 .1 5—20 4
6 0 1 5 2— 14 1

2<> scptembrii
Rapid; .Sportul Studențesc —

Progresul — FG Ploiești; CSM Reșița —
Brăila — FC Farul „Poli" 

— fini versifafea Craiov i.

Flec troputere — Șleau i; 
EG Brașov; FC Selena —

Oloiul Galaț’; 
Gloria Bis-Timișoara

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

FOTBAL, DIVIZIA A

REZULTATE TEHNICE: Metalul Bocșa — 
Tractorul Brașo.v 3—2; Corvinul — Jiul IEELIF 
Craiova 6—0; Unirea Alba Tulia — Mcta.urgis- 
tul Cugir 5—1; LJ.T.A. — Metrom Brașov 2—0; 
CER 'Timișoara — Olimpia Satu Mare 2—1; FC 
Maramureș — EC- Bihor 2—1; ICIM Brașov — 
Jiul Petroșani 1—2; CER Cluj — Gloria Reșița 
2—1; FC Tr. Scverin — Armătura Zilăn 3—0.

CLASAMEN'T

1
2.

Corvinul
JIUL Petroșani

5
5

4 1
3 1

0
1

20 —
10—

a
6

9
7 '

3. FC Maramureș 5 3 0 2 13— 5 6
1. Unirea Alba luli.i 5 :i 0 o 10— 5 6
5. Metalul Bocșa 5 3 0 2 11 — 7 6
6. FC Tr. .Scverin o 3 0 2 7— 6 6
7. U.'l’.A. .i 3 0 2 7— i 6
8. CFR. Cluj 5 .1 0 2 !)— 10 6
9. ICIM Brașov 5 2 1 2 9— 8 5

10. Metrom Brașov 5 2 0 3 5— 5 4
II. FC Bihor 1 2 2 3— 1 1
1 ' Gloria Reșiț,, 3 2 0 3 6 — 8 1
13. CFR Cluj 3 2 (1 .1 7— 12 1
11 Jiul IEELIF Craiova 3 2 0 3 5— 10 1
15. Armătura Zalău .) 2 0 3 5— 1 1 4
16. O.impia Salu Mar, » 1 1 :i 8— 10 .1
17. 'Tractorul Brașov 5 1 1 :i 7— 10 3
18. Mctalurg. Cugir 3 l 1 3 9 —22 3

ETAPA VIITOARE, iu septembrie: ()limpi i
Satu Mare — FG Maramureș; Metrom Brașoi

CER 'Timișoara; Gloria Reșița — U.T.A.; FC 
Bilioi — ICIM Brașov; 'Tractorul Brașov — Cor- 
vinul; Jiul Petroșani — Metalul Bocșa; Jiul 
IEELIF Craiova — Unire i Alba lulia; Metalur
gistul Cugir IC Ti Scsciin; Armului i Zalău 
- CER Cluj

FOTBAL. DIVIZIA B. SERIA A III-A

REZULTATE 'TEHNICE: FC Caracal — 
Arsenal Reșița 3—3; Șoimii Sibiu — Cimentul 
Ficni 3—0; \ rtoria Cui tea de Argeș — CS Tîr- 
goviște 3—I; Gaz Metan Mediaș — Minerii - Mă- 
tăsari 3—0; Minerul Lupcni — AS Paroșcni 
2—I; ROVA Roșiori — Dacia Pitești 2—1; Me
talurgistul Slatina — Minerul Anina 0—0; Elec
trica 1'ieni — CSM Caransebeș 2—I; Petrolul 
Stoina — Unirea Alexandria 3—0; Minerul Uri- 
cani — Mel.ilurj istnl S.idn 3—0.

CLASA MEN I’

1. Pctrolu. Stoina 6 4 t 1 1 2— 8 9
2. CS Tirgoviște 6 4 0 2 18— 8 8
3. Arsenal Reșița 6 3 l 2 14 — 12 7
1. Minerul Anma r» 3 1 ■j 9 — 8 7
5. Vict. Curtea de \rge7 6 3 1 2 n_ 9 1
6. Gaz Metan Med aș b 3 0 3 12— 6 6
7. Cimentul Ficni 6 3 0 3 18— 14 6
8. Șomii Sibiu 6 3 0 3 15— 12 6
9. CSM Caransel) fi 3 0 3 14— 11 6

10. Minerul Măta'-ari fi 3 II 3 1 1— 12 6
11. AS Paroșcni fi 3 0 ! 1 l— 10 6
12. ROVA Roșiori fi 3 0 3 1 1 — 10 6
13. Mctalurg. Sadu fi 3 0 1 9— 1 1 6
11. Minerul Lupcni fi 3 0 3 f — !) 6
l.i. Electrica Ficni fi 3 0 3 6- 1 1 6
16. Unirea Alcx.in.h i.i fi 3 0 3 5— 10 6
17. Dacia Pitești fi ■i 1 3 15— 12 5
18 Mctalurg. Slatina fi 1 2 3 7— 8 4
19. Mineral Uricani fi 2 0 4 7 — 17 4
20. FC Caracal fi 1 1 4 12— 30 3

20 septembrie: FC Ca- 
Arsenal Reșița —• 

i — Victo. Curtea <Ie 
'Tirgovișle — Gaz Metan MerliașJ 

........ Minerii.' Lupcni; AS Ta- 
ROVA Roșiori; Dacia Pitești— Mc’a- 

Minerul Anina — Electrica 
■beș — Petrolul Stoina; Un!-< 
Me.ilurgi'-lul Sadn.

ETAPA viitoare, 
i.k al M norul U, ic mi; 
Șoimii Sibiu; Cimentul Ficni 
Argeș; C'S 
Minerul M ităsari 
roșeni 
lurgistiil Slatina; 
Ficni; CSM Caran 
r. a Alexandria —



•». O R < NOI MARȚI, 15 SEPTEMBRIE 1992

fa ANltERSARJ

r>r? \GA Dana C acum cinci iți aniversezi ziua de n i- ere. 
Marius C., iți rlon-ște muJta feiieire și „La mulți ani !“. (4523)

PE' ' I aura Prcduț. la împlinirea frumoasei virste de 18 
ani. multe flori, sănătate, fericim. „1 a mulți anii". Părinții și 
frații. (44-2)

X IN 7XRI

VÎND aur dentar. Petroșani, Păcii 3/2J. (4558)14
VÎND Skoda S100. Petroșani. Viitorului, bl. 1, sc. 2 ap. 2. 

(4563)

VlND casă cu teren în Biimbe-ti-lin (Sadu), pe șosea asfal
tați apă in curte, telefon 929/43801. (4530)

VINO apartament 3 camere, cu telefon. în Petrila. Telefon 
550226. (4539)

VÎND Volkswagen Sciroco sl garaj demontabil. Petri.a, Tudor 
Vladi-nirescu 39 B/3. (4548)

\ T D Audi 100, stare bună. Telefon 570632 Vulcan, str. Go- 
roești, nr. 7. (4547)

VlND casă în Petroșani, str. Plopilor, nr. 8. Telefon 544025. 
(4514)

VÎND apartament Petroșani Nord Relații: str. Gh. Barițiu nr. 
24. (4552)

DIVERSE

PIERDUT permis pescuit pe nume.e Simiuc Ion, eliberat de 
AGVPS Petroșani. 11 declar nul. (4538)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Simiuc Ion, elt- 
bei ată de EM Cimpu lui Neag. O declar nulă. (4537)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Szasz Viorica, 
eliberată de UP Petrila. O declar nulă. (4541)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Miclea Mariana, 
e.ibcrată de RAH Petroșani. O declar nulă. (4540)

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 8901, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (4555)

DECES

COLEGII de liceu și dirigintele sint alături de Cristi și mama 
lui in momentele grele pricinuite de dispariția fulgerătoare a 
tatălui său

FILIPOVICI CORNEL1U
și transmit sincere condoleanțe. 

Odihnească-se în pace! (4546)

COMEMORĂRI

S-AU SCURS 4 ani de lacrimi șl durere de cînd iubita soră 

DOBRE SANDICA
totdeauna.
niciodată. Pomenită să fii din neam în neam.

m-a părăsit pentru 
Nu te voi uita 

Aurel Dobre. (4562)

SOCIETATEA Comercială PET-PET Travel Petroșani, or
ganizează ■ xcursie la Budapesta in data de 17 septembr e 1992. 
Preț 590 ■ lei Informații și înscrieri: telefon 513846. Maribo vă aș
teaptă. (1556)

AU TRECUT 8 ani de cînd port în suflet cea mai mare durere 
chinuitoare prin pierderea dragei mele surioare

MARIA (MIMY) TRIFAN
Timpul nu face decîț să adîncească dorul pentru cea ce va 

rămine veșnic in sufletul meu. Olga, sora ei. (4554)

ÎN BAZA Autorizației nr. 1891 din 30 august 1990. eliberată I 
de Prefectura județului Hunedoara, in Lupeni, pe str. 6 August, | 
funcționează unitatea de coafură „Lady". (4551) ■

SCHIMBI RI-INCIIIRIERI

SCHIMB sa 1 cedez contract apartament cu 3 camere, Petra- • 
sini, cu Deva Inform ți : telefon 95/626729 Deva, Intre orele 18— I 
20 (4549; •

Plt .IESC in , . r șam, iflft centrală. |

Telefon 51'353. (4545) ■

SCHI Mi! ai rtament 2 camere Lupeni. Bârbătcni, nr. 26 B/18, •
et. 1. cu g sonieră confort I. et. 1—3, Lupeni sau Petroșani. Re- I 
lății: mire orele 12—18. (4550) 9

PIERDERI I
PIERDUT. în condiții dramatice, poșetă cu acte foarte lmpor- I 

tante, în incinta Spitalului Petroșani. Adresați Redacție sau Po- ’ 
liție. Ofer bună recompensă. (4561) I

Î’IEI >1 T 1- •im d d< i iu i numi le Ștab- Constan- i 
tîn, e.ib at i de UP Petrila. O declar nulă. (4564) j
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PIERDUT ștampilă cu inscripția: IACCV.I — Microcantina 8. 
O declar nu'i. (4559)

PIERDUT dispoziție de repartiție nr. 149, eliberată de Liceu.' 
industri.il nr. 1 Petroșani. O declar nulă. (1560)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dcak Irina, eli
berată de UP Petrila. O declar nulă. (4534)

PIERDUT diplomă In meseria de forjor pe numele Radu Va
ls iu, eliberată de Liceul industrial Mîrșa. O declar nulă. (4535)

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.
Actualități.
Agenda electorală. 
Calendarul zilei.
TV5 EUROPE.
Ora de muzică.
Interferențe. 
Tradiții.
Actualități.
Avanpremiera TV. 
Preuniversilaria. 
Cursuri de limbi străine. 
Muzica pentru toți.
Conviețuiri.
Forum.
Actualități. 
c>.dut, prietenii 
Studioul economic. 
Studioul electoral. 
Desene animate.

10,00
10,20
10.30
10,40
12,10
13,00
13.30
14,00
14,20
14.25
15,00
15.30
16,00
16.30
17,00
17,0-
17,55
18.25
19.30
20 00 Actualități.
20.30 Studioul electoral.
20,45 Telecinemateca. TREI SOȚI 

(SUA, 195i')
22,00 Studioul eicctofal.
23,00 Actualități.
23,15 Sport.

MIERCURI. 16 SEPTEMBRIE

16,10
16,40
16,50
16,55

COPIATOARE !

RANK XEROX | 
prin S.G ZORI NOI S.A. I 

Relații la telefon ! 
___  93 - 545972______ j

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

10,00 Actualități.
10,20 Agenda electorală.
10,30
10,40

Calendarul zilei.
Film serial. MARO ȘI 
PIUE Episodul 10.
Canal France Internațional. 
Imagini din Mexic.
Ora de muzică. 
Virsta a treia. 
Audio-vizual studio. 
Actualități.
Magazin agricol.
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi străine. 

> Interprcți ai clntecului

SO-

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de r< >la< țle 

Ștefan ClMI'OI 
Responsabil de număr 

Ștefan CIMPOI 
Corectura :

Emilia ACHIRF.I jl Viorii» III! II IF^Î U

Cotidianul de opinii șl inlormnțil al 
Văii Jiului „ZORI NOI" rsle realiznt de 

sorin a l EA COMERI IAI.A
„ZORI NOI" S A. 

infiin(a 14 conlorm De
ciziei nr. 21)8/1?<>6 1991 
n l’rcfer lor ii județului 
llnnedo.ir a.

I tir ei tor
MIRII-A HHIORFSCU

I-- - - - - - - - - - - - -
| HOROSCOP
| FECIOARA . J

| (23 august — 22 septembrie)
■I

I
Nu îngăduiți „adversarului" 
să intre in dialog decît pină la...

I
 geamandură. Vă pindește ca pe 

o... pradă,

BALANȚA
| (23 septembrie — 22 octombrie)

■ Sînteți tentat să vă pierdeți 
{ capul prin...nori.

SCORPION

I (23 octombrie — 21 noiembrie)

I 
I I 
I
I 
I 
J
I 
I

Taina ascunsă a adevărului o 
veți descoperi numai In... cărți. 
Așadar, lecturați I ’

SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)

Merită să abordați cu maximă' 
seriozitate zicala „ce nu poți face 
azi, nu lăsa pe miine".

CAPRICORN

(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Un drum lung vi se arată... la 
capătul acestuia se află „.șansa 
dumneavoastră norocoasă1*.

VĂRSĂTOR

(20 Ianuarie — 18 februarie)

Balanța înclină în favoarea 
dv. In toate domeniile de activi
tate.

PEȘTI

(19 februarie — 20 marile)

Nervii nu ajută la nimic. Rc- 
zervați-vă o clipă de... relache.

BERBEO

(21 martie — 20 aprilie)

Ați început o zi bună care sa 
poate sfir.și însă... prost.

TAUR

(21 aprilie — 20 mal)

Nu fiți egoist în materie da 
dragoste. S-ar putea ca „jocuri
le" să nu vă iasă întotdeauna.

popular.
Forum.
Tragerea Pronoexpres.
Actualități.
FOTBAL: Sigma Olomouc 1

— Universitatea Craiova șil
Electroputere Craiova — •

-I
I
I
I 
I

I I
I

Panathinaikos Atena.
18,55 FOTBAL: Kuusysi Lahtl 

Dinamo București. 
Actualități. 
Studioul electoral.
Film serial. HEMINGWAY, 
Studioul electoral. 
Actualități.
FOTBAL: Politehnica Timi
șoara — Real Madrid 
zumat).

20,45
21.15
21,30
22.15
23.15
23,25

(re-
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7,00 Programul Televiziunii 
ționale din Republica 
dova.
Actualități. 
Agenda electorală. 
Calendarul zilei.
Super Ghannel.

10,00
10,20
10,30
10.40
12,00 Ora de muzică.
12.50 Oameni de lingă noi.
13.20 .lazz-magazin.
14.10
14.40
15.20
15.50
16.10
16,35
17,00
17,10

17.25
18,05
18.30
19,35 
20,00
20.30
20.45
21.45
22,00
23,00
23,15
23.25

Na- 
Mol-

Conviețuiri. 
Preuniversitaria.
Gursuri de limbi străine. 
Agenda muzicală.
Televiziunea vă ascultai 
Eorum 
Actualități.
Tele-discul muzicii 

la re.
Simpozion.
Studioul economic. 
Studioul electoral. 
Desene animate. 
Actualități.
Studioul electoral. 
Film serial. DALLAS. 
Reflecții rutiere.
Studioul electoral.
Pro musica.
Actualități. 
Sport.

Materialele necomandate și nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole apar|inc, in exclusivitate, autori
lor.

popu-

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I

GEMENI

(21 mal — 21 iunie)

Veți avea parte de o grămadă 
de... declarații de amor.

BAO
I *

(22 Iunie — 22 Iulie)

Amintirile vă năpădesc.

LEU

(23 Iulie — 22 august)

Aveți o „tragere" deosebită 
pentru mese festive. Bon apetit!

HOROSCOP

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2673 
Petroșani, «Ir. Nlcolaa Bălcesce nr. i 
Telefoane 3 541662 (dlrector-redactor |cf)| 
515972 (director executIv-admlnlstrall» dl> 
(uzare); 511663. 512464 (secții).

★
TIPARUL i Tipografia Pelrofanl, str. 

Nicolaa Bălcescu nr. Z Telefon 61I36S.

industri.il

