
țampaniei electorală
F. S. N.

• La exact un an de la mine- 
riada din septembrie ’91, care a 
culminat cu sfîrșitul guvernării 
Roman, fostul prim-ministru vine 
în rlndul minerilor, nu pentru a 
da socoteală sau pentru a cere 
socoteală, ci pentru a prezenta 
programul electoral al FSN. • 
Primul lider politic venit în Va
lea Jiului în campanie electora
lă: Petre Roman. • Deși se anun
țase în prealabil și prezența dom
nului Caius Traian Dragomir, 
candidat la președinție din par
tea FSN, o discuție cu ascultăto
rii realizată de BBC, îl pune pe 
acesta în imposibilitate de a 
participa la turneul electoral din 
județul Hunedoara. • La Vulcan, 
mobilizare generală a forțelor de 
ordine • Băuturile alcoolice, pro
hibite pînă la ora 14. • Plecat 
din București încă de la ora 4 
a dimineții, împreună cu șofe
rul personal, dl. Petre Roman 
este întîmpinat pe defileul Jlul’iî 
de organizatorii acestui turneu e- 
lectoral. domnii deputați FSN 
Ioan Timiș și Valeriu Butulescu, 
alături de alte persoane oficiale.
• Primele cuvinte ale liderului 
național FSN Ia intrarea pe terU 
toriul județului Hunedoara: .„Și-a
cum ce facem ?*. • La Primăria 
orașului Vulcan, dl. Petre Roman 
este întîmpinat cu pîîne și sare.
• Organizările prealabile cedează
locul spontaneității. • Undeva ne 
traseu, cineva exclamă: „Jancsî, 
nezsd megg, ltt van Peter!“. • 
Pe stadionul „Central** din Vul- 
can. delegația este întîmpinată cu 
urale, trandafiri și— huiduieli, 
toate în spirit democratic. • Un 
grup de mineri o dau într-una cu 
„Jos Tliescu ! • Amintind do
evenimentele din urmă cu un an, 
dl. Petre Roman afirmă Că se 
află aici nu pentru a cere sau a 
da socotea’.ă, el pentru a realiza 
o „punte de legătură** cn oamenii 
acestor locuri • „Adevărul in 
legătură cu septembrie '91 îl va 
stabili Justiția, pentru că trebuie 
■a ne obișnuim odată că. într-o 
țară democratic,’, dreptatea tro-
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buie să o facă justiția**. • O ma
re parte a minerilor prezenți în 
tribune s-au simțit jenați de fap
tele anacronice din urmă cu un 

an de zile. • Deși Invitat să ia 
parte la mitingul electoral de Ia 
Vulcan, liderul CSMR (Miron 
Cozma), „artizanul** evenimente
lor din septembrie trecut, a refu
zat invitația organizatorilor, asi- 
gurîndu-î că nu va boicota în
trunirea. • „Sîntcm aici în cam
panie electorală, ca să știm ce a- 
vcm de făcut și cu ce mergem î- 
nainte**. • „FSN-uI — o forță ce 
poate să reprezinte minerii din 
Valea Jiului nu cu vorbe goale 
șl promisiuni a ceea c# nu se 
poate face, ci cu promisiuni a ce
ea ce se poate face**. • „In sep
tembrie ’91, oamenii »m fost in
duși în eroare**. 0 „Politică în 
România, pe minciună nu se mal 
poate face". • Problema indus
triei miniere a fost mereu în a- 
tenția fostului premier. • „După 
Revoluție, m-arn ocupat mai mult 
de industria minieră, decît de ce

lelalte ramuri**. • După ce au 
dat jos guvernul Roman, minerii 
nu au mai beneficiat de nimio 
din partea noului executiv. • „Ml- 

ncle nu trebuie închise. Ele tre
buie echipate și organizate mo
dern, pentru a funcționa modern14.
• „Altfel, minerii își vor mi nea 
sănătatea și îșî vor rupe oasele 
dar producție mai multă nu va 
fi!“. • Subvențiile alocate Indus
triei miniere au fost și sînt mai 
mari decît cele alocate armatei.
• „Minele trebuie să fie locuri
de muncă adevărate, care să con
ducă la o producție adevărată si, 
în consecință, la salarii adevăra
te**. • „FSN — singurul partid 
caro a avut dorința si curajul de 
a sp prezenta în fata minerilor 
și de a le pune pe tapet Progra
mul partidului11. • „Oamenii din 
această zonă nu se pot convinge 
decît cu argumente sol de14. •
„Nimeni. în afară de FSN, nu s-a 
ocupat d? analiza problemelor și 
dificultăților eu caro se confrun
ta oamenii Văii Jiului14. ■ „Pro- 

i 
pot fi înlătu- | 

dori o altă 
„Actualul pre- I

blemele actuale nu 
rate, dacă nu vom 
voință politică!**. • 
ședințe este un exponent al tre- 
cutului**. • Calitatea pîinii și a
vieții din Valea Jiului este un as- | 
pect esențial al politicii FSN. I
• Multe din reglementările și ho-. I 
tărîrile privind ajutorarea mine-- 
rilor, elaborate de fostul cabinet, I 
n-au ajuns la destinație din cau- I 
za aparatului birocratic. • Hui- ’ 
duielile nu-1 mai afectează pe | 
Petre Roman: „Am pielea tăbă-l 
cită11 — spune domnia sa. ■ „Oi-l 
menii trebuie să producă mai , 
mult în condiții mai ușoare11. • f 
„E nevoie să punem cu toți urnă- I 
rul pentru țară, înainte de a aș
tepta ca țara să ne dea nouă11. |
• Pe stadion, prezență de anver-1
gură a presei: „Zori noi11, „Ade-^ 
vărul11, „România liberă11, „Eve- a 
nimentul zilei11, „Zig-zag“, „Vi- £ 
itorul românesc11, „Azi11, precum 1 
și TVR. TV Deva, TV France 2 
și TV Suissc. • Conferință de î 
prosă „ad-hoc“ pe gazonul sta- | 
dionului din Vulcan. • Domnul î 
deputat Ioan Timiș, impacientat - 
de... criză de timp. • Dialog Paul | 
Ștefan Mauniac TV i
(France 2) — Petre *
Roman, asupra căruia vom re-• 
veni. • Mașinile oficiale ale orga- I 
nizatorilor au preluat, pe traseu, I 
și presa. • La Sîntămăric-Orlea,. 
în castelul baronului Kendeffy, j 
conferință de presă a liderului s 
național FSN. • Pentru a sta 
strîmb și a judeca drept, înainte 3 
de conferința de presă, ziariștii I 
și oaspeții sînt invitați la masă.®
• Timp de peste 30 de minute a 
reprezentanții presei s-au între- I 
ținut cu dl. Roman, care a făaat | 
declaiații și dezvăluiri senzațio
nale. Vom reveni. • Reportofonul! 
redactorului nostru comparat de S 
fostul premier cu o... mașină de ’ 
ras (?!) • „Aș trăi în aceste lo- a 
curi fie și numai pentru excelcn- I 
ta dumneavoastră țuică de pru-1 
ne14 — afirmă dl. Petre Roman.
• Și cînd te gîndești că putea s-o Ș 
guste și în septembrie ’91 I • j 
Turneul electoral a continuat cu •
mitingul de la Hațeg. • Primirea • 
este mult prea organizată. Atit C 
de o parte, cit și de cealaltă. • ' 
O pancartă rătăcită, probabil din ’ 
campania electorala americană, ' 
susțin* lozinca: „Pcter — go ho- * 
me !“. • Punctul final al turneu- t 
iui electoral FSN al domnului > 
Petre Roman, in județul Hune- ' 
doara, s-a consumat la orele serii, „ 
la Prefectura din Deva, unde a 
participat și dl. Caius Di îgomir. ' 
• Vom reveni cu noi „bombe“ și 
amănunte incit.mie in numerele 
următoare ale ziarului nostru.

Fotoreportaj realizat de, 
Gheorglic Ol TI \NU a

Tiberiu V INȚ.W,

Și i 
P.S.M.-uI... 1 

iVineri, la Vulcan, și duniini «j 
la Lupeni și Petro.ișni, c inel dala „ 
elin județul Hunedoarei ai Pa i-1 
dubit Socialist al Muncii, pentru „ 
Parlamentul Români i, sau in-S 
lilnil. cu membri și simpatiz-anți '■> 
ai partidului din Valea Jiului. „ 
S-au discutat probleme de str■<- 11 
legic elecțoi da precum și aspe le 
legale d<- activitatea de viitor □ 
p irtirlului, (ti1) J

Un
prezidențialul 

la 
Petroșani

Duminică seara, pînă tnziu, 
pe platoul din fața Casei de 
cultură a avut joc un miting e- 
lectoral organizat de PUNR. A 
participat domnul GHEORGIIE, 
FUNAR, candidat al acestui par-’ 
tid pentru funcția de președinte 
al României. început cu o întîr- 
zicre de peste 2 ore (in drum 
spre Petroșani, dar în afara ju
dețului nostru, una din mașinile 
care transporta însoțitori ai dom
nului Funar in această campanie 
electorală a fost implicată in- 
tru-n eveniment rutier soldat cu 
răniți), mit.ngul a reunit cileva 
sule de participanți. între ei, atit 
membri și simpalizanți ai PUNR 
cit și cetățeni care, dinlr-un mo
tiv sau altul, au dorit să-l as
culte pe unul dintre candidați 
în alegerile de la 27 septembrie. 
După o scurtă alocuțiune a dom
nului Funar, a urmat un dialog. 
La întrebările adresate de par- 
ticipanți, domunl Funar a oferit 
răspunsuri care reflectă poziția 
partidului său.

Ne-am fi așteptat la o expunere, 
fie ca și pe scurt, a platformei 
domnului Funar jn alegeri. Ea 
nu a fost făcută, dccit intr-un 
tirziu și mai mult decît succint, 
ca răspuns la o întrebare.

Tot m cileva cuvinte, domnul 
Funar s-a referit in cadrul mi
tingului, la ceilalți candidați Ja 
președinție. Poziții critice, evi
dent, Ca sini sau nu sint justi
ficate, acesta este un alt aspect. 
Mitingul s-a desfășurat mtr-o 
almosfciă normala, fără inciden
te. Nu au lipul nici aplauzele, 
nici glumele, nici uncie strigate 
de dezaprobare, fara ca acestea 
sa deșerteiez.e. fn esența, am re
ținut din ce.e spuse de domnul . 
Funar ca, dacă va cuceri pute- | 
rea, va repune in funcțiune ca- 1 
pacilațile de producție conside- I 
rale de cu luatul guvern ca ne-I 
rentabile, Vd eradica șomajul, va 
încuraja m.iliv investițiile va 
sprijini cultura și in\ atamin: ul, 
sănutaiea și celelalte ramuri so
ciale. Domnul Funar, deși eco-1 
nomist, nu a pi.riz.it Ș‘ care 
vor li sui i j d - finanțare ale 
ace.-.Lor proiecte, frumoas 1 altmin
teri, dai tot mai greu de înfăp
tuit. Oricum, apreciam faptul că 
este singurul prezidențiabil care 
a venit in Valea Jiului in <(-
ccasta campanie elccloiala. In
spirit dcmoci alic, atjt cei pre-‘| 
zenți cit și ceilalți locuitori din 
\ aleu .liulifi i au respectat <>- 
pinnle, n-au putut face ca, nu m ii 
departe de duminica trecuta, alți 
alegatori, dmtr-un mare mumei-, 
p o .1 țârii (Calin HOLBA,\)
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Cu pumnul și cuțitul
Primăriei", buleii- 
de informații al 

administra- 
L u p e n i, se 

Desigur, 
o tematica la tel de diversă, 
bogată, de incintantă, 

primul număr. Dintre 
Ic abordează, două fapte 
par mai de interes, fapte 
de incredibile, pe atil de

„Curierul 
nul periodic 
organului 
(iei locale 
află la a doua ediție.
cu 
de 
U 
ce 
se 
cit 
voltâtoare prin substratul lor 
denotă condiția suburbană, 
umană a unor indivizi.

Nu de mult, se relateaza în 
Curierul Primăriei activitatea sec
ției du reanimare a Spitalului 
I.upeni. secție unde lupta intre 
viață și moarte este o permanen
ță, a fost perturbată de doi tn- 
diviz căre și-au pierdut mințile 
«Mioriță consumului exagerat de 
alcool. S-a întîmplat cu ei ceea 
re se intîmplă de regulă eu cei 
care au minte puțină, iar cînd 
beau, nu Ic mai râinîne deloc. 
După ce s-au Îmbătat, s-au luat 
la bătaie. Unul dintre cei doi 
viteji a ajuns in stare gravă la 
spital, undo salvare., a necesitat 
o terapie intensivă și consumarea 
unei mari și variat»' cantități de 
medicamente. Tratamentul a fost 
Insă perturlșat dc . ..prietenul de

ca și 
temele 

ni 
pe 
re
ce 

sub-

pahar" cu care se încăierase la 
crișmă și care a vrut sa-și fina
lizeze „opera" — adică să-și știe 
rivalul mort-mort. Așa că s-a 
năpustit în spital cu pumnii și 
briceagul. A fost potolit cu mare 
greutate.

La spital, 
ca la crîșmă

a i a a a a^aa a a

Interesant a fost finalul aces
tui episod destul de trist. „Sal
vatul", victima confruntării cu 
prietenul de pahar, văzîndu-se 

a doua zi că a fost adus „ki li
nia de plutire", a sării din 
și a ușchit-o din spital. Dar 
înainte ca, drept mulțumire, 
fure perdeaua de pe geam și 
urineze pe pereți... Asta, 

„mulțumire".
Semnalăm cu regret faptul 

mulți indivizi, care parcă 
ieri au coborît din copaci, 
fundă unitățile spitalicești

pat 
nu 
să 
să 
da

că 
abia 
con-

cii

I

Educați e civică
Sin'em informați că, incepind 

cu anul școlar 1902—1993, în 
S'h'-ma Programei «k invățamint, 
la clasele a șaptea a opta a 
fost reintrodusă o 
flata cindva în 
Este vorba despre 
viei". O disciplină 
nevoie, pentru că 
să-și completeze cunoștințele 
lor șapte ani de-acasă“. In ; 
context nu putem decit sa 
tam inițiativa Ministerului 
țămintului și Științei de a 
troduce. in cursul gimnazial, 
ceasta disciplina, ch.ar dacă

disciplină a- 
mare „voi>a". 
„Culțura vi
de care aveam 
elevii treb lie I

acest l
Sdlll- | 

insă--

ia •

ora aelUaJă, în< a nu a rost edi-taț 
un manual de specialitate. Lucru 
care se va rezolva incepind cu 
noul an de invățamint.

Tot in acest scop a fost rein
trodusa in școli, opțional — stu
dierea religiei. (TA .)
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Un autobuz
di 

ru- 
a sesiza SCTLSA

M.n muiț, cetățe ni, lo< ilitoi i 
comunei Jieț ne-au adresat 
gamintea «le 
Petroșani in vederea introduceri 
une. curse

I 
I 
I 
I 
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Mobilă și „durere”
crîșma sau, și mai rău, cu grota. 
Dovadă, și cazul următor.

A vrut să-și facă dreptate un 
tată proaspăt. De bucurie că i-a 
venit pe lume un flăcău dolofan 
respectivul tată s-a apucat de 
băut, iar băutura i-a întunecat 
mințile, 
tăvălite 
plimbe 
ceea ce 
pentru ceilalți copilași abia venii 
pe lume. La repetatele încercări 
de a fi liniștit și-a adus șt el 
aminte că dispune de pumni .și 
cuțit.

în încheiere o precizare. Deși 
alarmată do două ori — în ambele 
cazuri a fost vorba de țigani a- 
gresivi — Poliția nu a răspuns 
la apel.

Și așa, facem democrație cu... 
pumnul și cuțitul.

Jegosi cu haine murdare, 
in noroi, a ținut să-și 

odrasla prin maternitate, 
ar fi fosl periculos

I. DKAGAN

La Petrila, fabrica de mobilă 
trăiește un adevărat coșmar, greu 
suportat de cele două părți „pro
centuale". Una, oarecum fericită, 
am numit-o pe cea de 20 la sută, 
care a scăpat de aspra lege a de
mocrației, iar cealaltă, 80 la sută, 
aflată, de Ia 1 mal, in afara ci na
pului muncii, deci in șomaj teh
nic.

Lipsa materiei prime și prețul 
ridicat al produsului au Îngropat 
dintr-o dată toate speranțele u- 
nei colectivități ce cuprindea •- 
proape 300 de salariați, la Înce
puturile activității, risipindu-l a- 
poi In „șiraguri*, lâsînd famll'i 
întregi fără speranța unul loc de 
muncă sigur sau a unei zile cu 
masa asigurată. Despărțirea de 
Deva, așa cum s-a cerut In nenu
mărate rinduri, acolo fiind 
ma mamă", 
soluția, iar 
nuare ca o 
schimbă cu 
tuși, de la centru se așteaptă

** . *• - •* . »» „ »» „ • • . ** _ *♦

rezolvare. O rezolvare care t) 
apropie „divergențele" și să corp- 
pleteze locurile de muncă, rămase 
stană de piatră, cu cei 80 la sută 
oameni calificați in meserie, oj- 
meni acum disperați. De pe ban
curile de lucru, cîteva prototipuri 
încearcă să la drumul exportul'» 
și „confirmarea* ar declanșl I* 
nivelul așteptărilor „măcar* t)<> 
curia de care ar mai fi In ttani 
s-o suporte cei loviți de aspra tâț 
prea aspra maladie a tranziții 
și nu numai...

Totuși, citeva produse fabrica
te aici s-au vfndut 
pe piața internă. 
„Dava", camera de 
furnir de fag, cele 
de birouri, etajere 
peste așteptări.

In lucru se află 10 bucătării 
— tot pentru testare, și prețurile 
nu au crescut față dc cele ante
rioare cu nimic. Linia financiară 
este deci constantă, doar curbă 
„etapei* a trimis pe linia moartă 
forța umană.

Despre problemele de încălzire, 
la iarnă, cu cărbunele, al cărui 
cost este ridicat peste puteri)# 
secției, este parcă prea devrem# 
să vorbim, ne spunea Rodiră 
Hobean, contabil, deși este pr<> 
blcma vitală pentru menține
rea personalului în faza de pro
ducție. Pentru că, banii ii primim 
de la Deva și abia putem plăti, 
uneori și salariații la timp. Este, 
totuși, curios, cum depozitele din 
județ, din Valea Jiului nu au 
contractat și nu contractează nl«ll 
un fel dc produs, aducînd mobilă, 
garniturile, alte obiecte de fof 
sință îndelungată, de la sut» ifj 
kilometri distanță, cu prețui) 
ce dftpăș«>sc pe rele practicate £9 
Petrila.

foarte blnf 
Bibliotecă 

zi „Dava*. pe 
40 de bucăți 

s-au epuizat,

„fir- 
nu este și nu rezolvă 
răminerca în contl- 
filială a județului nu 
nimic situația. To-

o
I
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I 
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Pentru pensionari
întrucit alegerile generale «le la 27 septembrie 1992 constituie 

un eveniment deosebit de important pentru toate categoriile so
ciale din țara noastră, conducerea Ligii pensionarilor minieri din 
VaJea Jiului consideră că acest act este mult mai important pentru 
cea mai urgisită categoric socială, pensionarii.

Avind in vedere această concluzie, Consiliul Ligii pensionari
lor minieri din Valea Jiului, adresează conducerilor politice din 
Valea Jiului invitația de a participa la o intilnire pe această temă 
la Case de cultură din Petroșani, în zilele «le 22 și 23 septembrie 
1992, ora 18.

Concluziile ce se vor desprinde vor fi discutate în adunarea 
generală a pensionarilor minieri ce va avea loc sâmbăta, 26 sep
tembrie 1992. ora 15, în sala mică a Casei «k cultură din Petro
șani. (DN.)

pentru Jie(
Nu de alh'eva, dar vine iarna și 
oamenii vor fi nevoiți sâ stea 
din nou în frig la cheremul... au- 
loslopului. Și sătenii «lin 
sjntem eonviiiși, merită un 
ioc «le transport. (T.V.)

I

Dore) NEAM'Hl

PUBLICITATE
Jiel, 
mii

și pe această iută.

>c8

♦ ROTRANS
Puține legi, monitoare oficiale, hotarirl, 

ajung sil he cunoscute de marea masă 
a populației, care se zbate intre „sărăcie" 
și „d' z. nfoi mare", cumparind „oferta" fara 
siguranța unei depline loialități a produ
cătorului. a vinzatorului. intrind de fie
care data in „panica" nesiguranței. Re
cent. Guvernul Romani’i, prin Ordonanța 
nr 23. din 21 august 1992, a stabilit noi 
sancțiuni pecuniare pentru faptele contra
venționale s.ivirșite «le agenții economici.

Astfel, se sancționează iu amenzi între 
100 000 lei și 700 0U0 lei expunvi ea spre 
vinzare sau vinzarea de mârturi Iară spe
cificări a termenului de garanție ori cu 
termenul de valabilitate expirat, precum 
și omisiunile intcxmiiii și afișării. In uni
tate. la locui ile de servire sau desfacere, 
a prețurilor și tarifelor ori acolo un«le 
este cazul, a listei de prețuri și tarife.

Se stabilesc am -nzi între 150 000 lei și 
750 000 lei pentru condiționarea vinzârii 
unor mărfuri de cumpărarea altor marfui i, 
precum și pentru nrdocj.ir.irea. înaintea 
aplicării, a adaosurilor comercial»' și ale 
celor «le com.sion.
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Intre 300 000 lei și 800 000 lei, sini 
menzile cc se aplică pentru efectuarea de 
comerț fara Îndeplinirea condițiilor legale, 
vinzarea ambulantă neautorizată, efec
tuarea «le comerț cu bunuri a căror pro
veniența nu poale fi dovedită, cumpăra
rea de mărfuri in scop de revînzare, dej 
Ja unitățile de desfacere cu amănuntul 
sau alimentație publică, neexpunerea la 
vinzare a mărfurilor existente, vinzarea 
preferențialii și r< fii/ul nejustifieat al vîn- 
z.ării acestora.

Așadar, incet încet legile încearcă să 
facă lumina intr-un domeniu, care, în alte 
țari, este la loc de cinste, l’entru protecția 
po- ilațici, masurile sînt bine venite, mai 
al< dacă ele sini respectate de cei fn 
catiz și de cei chemați să le aplice. O 
umeri ă pînă la 7ă0 000 lei este pentru un 
comerciant, la ora aceasta, credem „insu- 
portal ilă“, dar o respectare n legii este 
pe deplin posibilă. In democrație, cu legea 
nu mai e dc jo îcn și nici <u populația 
țarii.
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Scoaterea la vinzare prin licitație a unor mijloace de 
transport și subansamblc auto.

Licitația va avea loc în data dc 29.09- 1992, ora 15, 
la sediul societății.

Rekiții suplimentare se pot obține zilnic, ia sediu) 
unității sau telefon 570991- (4656).

Preselecție
Mt-mbiilor UNITER li se oferă șansa de a prezenta spectaco

lul concurs al lui Michael Jackson. Preselecția va avea toc in zk- 
iele de miercuri, joi și vineri. Relații suplimentare puteți obține 
de la actorul Corvin Alese, la Teatrul „I 1). Sirbu" din Petroșani,

Abatajele de miine se pregătesc azi. Important e, însă, ritmul lor prezent
Asigurarea din timp 

taților de producție, <i 
front — condiție hotărî! 
tru menținerea ritmui ilor de ex
tracte — necesită realizarea cu 
consecvență a program» lor lucră
rilor de deschideri și pregăti 1. 
Abatajele dc miine se nasc as- 
tăz.i. Se nasc... dacă se realizează 
la timp lucrările miniere aferen
te. Și, in primul rînd, cele 
deschideri. La ac-st capitol. 
Valea Jiului s-a Înregistrat In 
na august o restanță de 271 
Singura mină care și-a realizat 
programul Ia lucră'ile de deschl- 

| deri este Vulcanul, la celelalte 
6-au înregistrat restanțe. Situa
ția de la începutul anului prezin
tă o restanță de 1099 ml. Da A 

[Lenea, Lonea Pilier, Petrila, Vul
can șl Lupnnl au executat In 

^lu» față de programele stabilite

a rap.iel- 
i liniei de 
toare p>m

de 
pe 
lu
mi.

Brazi, Livezeni, 
de ordinul siitc-

au 
in 
de

zeci de nu tri «le luci firi, hi Anl- 
noa-a, Val< a de 
restanțele sini 
lor «!«.• metri.

Restanțele 
intre ele, nu 
află sursele
late. Important este faptul cri 
restanțele la lucrurile de deschi
deri nu afectează ritmurile de 
extracție. Cu condiția, Insă, ca In 
viitor să sc realizeze integral lu
crările programate pe acest an. 
Semne bune există In acest sens, 
ne-a nsigurat dl. ing. Vlrgll 
Clmpu, șeful serviciului de in
vestiții al RAH. O dovadă palpa
bilă: In prima parte a Junii sep
tembrie, pe Valea Jiului, 
realizat integral programul 
arărilor de deschideri, și se 
cută zilnic rite 2—3 ml in 
Be redresează situația mal

s-a 
lu- 

exe- 
plus. 
ales

Ja Valea de Brazi 
an fost concentrate 
timp la punerea în 
xulni dc transpoit | 
300, iar in prezent 
pentru o mai buna 
lucrărilor dc investiții. A fost 
mărit numărul formațiilor de lu
cru și la Aninoasa, existînd spe
ranțe ca in trim IV să se reali
zeze șl aici lucrările programate. 
La Vulcan și Lupani, lucrările 
stau bine. A crescut, cu două, 
numărul formațiilor dc investiții 
și există condiții ca, pe măsura 
cerințelor cc le impune deschide
rea noului orizont 300 șl execu
tarea planelor înclinate de acra), 
să se mai creeze brigăzi.

In general, există, deci, condi
ții pentru realizarea pînă la slir- 
șitul anului a programului de 
deschideri prevfiz.qt și asigurai ea

unde forțele 
■ in ultimul 
funcție a Ru
pe orizontul 
sînt condiții 
pla-are și a

liniei de front pe 1993. La lucră
rile ti<’ pregătiri, deși pe luna 
august s au înregistrat restanțe, 
pe 8 luni sînt rezultate bune. Pe 
total bazin s au realizat 
luci ari in plus. Cele mai 
ritmuri în executarea 
lor le-au atins minele 
Vulcan, Uric.ani, Gîmpn 
și Petrila. Deși la unele 
restanțe, mai ales la
Bărbătcnl, PclrlJa Sud și Aninoa- 
sa, media liniei de front indică 
lin plus pc luna trecute de 44 m. 
Așadar, situația privim! asigura
rea liniei dc front sc înscrie fn 
normalitate.

Problema problemelor, In opi
nia dl. ing. Emillan Neagoe, șe
ful serviciului producție al RAH, 
este, în schimb, valorificarea II- 
niel de fmnl existente, prin rea
lizarea vitezelor de avansare

a unor nivele dț 
cit mai Înalte sau 

aht,

1364 m 
bune 

pregătiri* 
J'aroșenî, 
lui Ncag 
mine sînt 
J.ivczenl,

programate și 
prodiK'1i\ itate 
cel puțin rezonabile. Or, 
lucrurile stau cu totul necorej- 
punzator. Pe Valea Jiului produe* 
tivitatca muncii la nivelul exploaț» 
tarilor « ste dc numai 0,815 
pe post. Prorluctivitâți pesta 
tonă pe post se realizează 
la minele Paroșeni, Cimpti 
Ncag, Petrila Sud și Lonea. — 
nelc Valea de Brazi și Lupcnl, 
cu 0.983 și respectiv 0,831 tonă 
pc post se apropie de o tonă, dajl 
celelalte ating nivt'lc niult mal 
joase, pînă la 0,36 tone pe posll 
la Aninoasa șl 0,59 tone pa posț 
ia Vulcan. Or, productivitate# 
muncii exprimă cel mat fidel rl& 
mul abatajelor, calitatea |i 
matul de muncă, inclusiv dacfl 
salariul încasat *«• pistilică sa# 
nu... ioan DDBEiA ,

tonw 

doar
Iul 

JOs
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Fotbal, divizia A |
Ultimul „antrenament" pentru... CORVINUL |

J1UI- — METALUL BOCȘA 2—1 (1—0). Spectatori: circa 2500; 
teren bun; șuturi la poartă: 22—5; pe poartă: 10—1; cornere: 12—3; 
cartonașe galbene : Stăncic (Jiul). Videscu (Metalul). Au marcat: 
Militaru — min. 28 — șut din afara careului, mingea a lovit pă- 
mintui și s-a dus direct în poarta; Radu — min. 66 — Dodu a 
executat puternic o lovitură liberă, Perian nu a putut reține și 
Radii, din apropiere, a trimis balonul, cu latul, In poartă; Talpeș 
— min 83 — atac lung al oaspeților, șut pe lingă Ghițan din In
teriorul careului. A arbitrat bine Andrei Gabriel, ajutat La lin e 
de Vasile Dumitru și Florin Brinzoi (toți trei din București). Ob
servator federal: Constantin Bitlan. Partida a fost transmisă de 
rad.o Craiova.

Meci fara probleme pentru 
Jiul, care, încă după victoria de 
in Brașov, a „subordonat" antre
namentele și jocul de simbătă, 
cu gindul la o „repetiție" gene
rală înaintea celei mai importan
te partide din acest tur, cea de 
la Hunedoara cu... Corvinul.

Jocul nu a avut calități tehnl- 
co-tacti<e deosebite, oaspeții ju- 
cînd simplu, „făcînd" doar faza 
«ie apărare. In consecință, Jiul a 
«urs lini'lit spre poarta „rezer
vei" Perian (titular Vadasz), sco- 
țindu-1 în evidență, m,ii ales 
prin „stîngăciilc" la balon, min
gea sărind de fiecare dată in cor
ner. Acel 6—0 din ediția trecută, 
se voia reeditat, dar Metalul și-a 
întărit de atunci echipa și a lup
tat doar pentru un scor strins. I.a 
terminare, chiar eșecul era pen
ii u ei o „frumoasă surpriză".

Jiul a început cu două șuturi 
de la semidistanță — ale lui Stăn
cic, min. 4, și Dodu, min. 6, am
bele respinse in corner. Fundașii 
Cămără.șan și Dodu au învăluit 
mereu atacul și ultimul a făcut 
unul din cele mai bune jocuri, 
fiind principalul șuteur al gazde
lor. „Tripleta" Radu, Stoica, Mi
litaru a manevrat destule baloa
ne pentru „gol" dar fie neșansa, 
fie tirul nereglat au făcut ca 
mingea să nu intre în poartă, pî- 
nă in min. 28. Atunci, Militaru 
s-a lansat într-o cursă în zona 
centrală și din afara careului a 
șutat violent, cu pămintul, Pe- 
rian a blocat cu dreapta, dar
balonul nu s-;i oprit deeit... în 
plasă.

Oaspeții ripostează doar în min. 
40, prin Caimac, incercind vigi
lența lui Ghițan și tot atunci ob

țin și primul corner. Dodu, Radu; | 
Militaru au de fiecare dată golul I 
in picior dar șansa nu le surîde. •

După pauză, Cristescu îl înlo- | 
cuieștc pe Stancu (Jiul), Talpeș I 
pe Caimac (oaspeți) ș> primul ob- I 
ține nu mai puțin de 7 cornere, - 
iar al doilea aduce golul Mctal'J- I 
lui. Atacurile in valuri alo Jiului I 
eu Jluza, Dodu, Militaru, Stoica * 
sînt oprite toate, la marginea ca- | 
rcului. In min. 66, după o lovitu- I 
ra liberă expediată puternic de I 
Dodu, Pe: ian este din nou în dl- - 
f icul late .și Radu, reia in gol. 2—1. I

Se parea că scorul va lua prj-| 
porții, dar imprecizia ori „șansa" 
fac ca tabela de marcaj să se I 
schimbe în favoarea... oaspeților. I 
La primul lor șut pe poartă, m’t». • 
83, Talpeș „iJ taxeaza" pe Ghi- | 
țan, ieșit mult din poartă și 2—1,1 
victorie, e adevărat, l'ără nici u* | 
fel de emoții.

JIUL : Ghițan — Cămarășan,I 
Călugăriță, Dodu, Huza, Cioabă, I 
Militaru, Stoica, Stancu (min. 46, I 
Cristescu), Radu, Stăncic. I

METALUL: Perian — Videscu, I 
Marinescu, Panescu, Costache, ’ 
Costescu. Banu, Murar, Caimac | 

(min. 46, Talpeș), Zah, Olari'i 
(min. 80, Manea).

R ugby A

O repriză... de excephe
MINERUL I.UPENI — CSM SUCEAVA 36—5 (10—5: I .rrftdă 

dificilă pentru gazde Sucevenii și-au gradat efortul, dai nu au 11 
cunoscut valoarea de ansamblu a formației conduse de Vasile^1 
Bercu. Prima repiiză a fost extrem de disputată, o reRiMtă ș» 
scorul după care gazdele au prins o repriză, a doua, ne ex-t-pție, 
și au dominat adversarul, atit pe înaintare cit și la tușă șt, în
deosebi, în grămada. Ivanciuc și Ilișescu au fost pur și simplu 
scoși din joc, iar Chiru, Patriciii, Pândele, Kelemen au „zbinal” 
spre butul advers. Primek trei puneți 1> pune Piu, min 2, t n 
lovitură de picior căzută, după care oaspeții contraataca puternic! 
și Ilișescu pune încercare, dar transformarea este ratata. Minerul 
se dezlănțuie și Ceru, min. 20, culcă balonul dinei io de buturi, 
transformă Pândele 10—5 și repriza se încheie cu a e*t avantaj 
minim. Partea a doua va fi o „excepție". Minerul tșl impune legea 
fie fondul unji arbitraj foarte corect (Vasile Stancu — București) 
și in min 43, Kelemen se duce din nou în eseu. Transformă a- 
celași Pândele. Tribunele sînt în picioare, în min. 47, cînd, din 
nou, Kelemen scapă de placaj și 22—5, transformă Pândele, 24—5. 
Meciul este jucat, fiind unul de zile mari, pentru Minerul Min. 
50, Chiru face 29—5, din eseu. Peste 10 minute, aripa Văduva de- ■ 
pășește adversar după adversar și eseu. 34—5. „Bate" Pândele 36—5.

Adversarul este descumpănit, face schimbări, dar nu mai are 
forța fizică de a reduce din diferență. Minerul trimite în teren pe 
Sabau, Deac, Vereș, Boșneag, care nu au șanse de a marca. Linia 
de țreisferturi a funcționat aproape fără greșeală și disciplina 
tactică a „măturat" în partea a doua, incredibil, o întreagă echipă 
ce pusese la Petroșani mari probleme Științei. Ivanciuc, Botezat», 
Ilișescu au fost complexat! de atacul unei formații care începe să 
se impună în campionatul nostru, cîștigînd în totalitate publicul, 
caie depășește, meci de meci, cu mult cifra de 2000 de spectator).

Este victoria obținută la cea mai mare diferență în această 
etapa

MINERUL: I’ingert, Ștefan, Popa, Ilosu, Sușinschi, Davul, Dî- 
mulcscu, Kelemen, Ceru, Piu, Văduva, Pândele, Năstase* Chiru, 
Patriciii.

Rezultatele concursului
PRONOSPORT 1

«)in 211 septembrie JW2 |

4 FC Uneau — „U" Cluj 1
2. Electropnterc — Steaua >
3. Inter Sibiu — Vruv, 1 ’
4. Brescia — Pcscara * 1
6. Cagliari — I-azio
f. Florentina — Ancona ‘ 1

9. Genoa — Juvenltis X
a. MHiin — Alfllanta <
9. Napoli — Inter 2•6. Homa Loggia 141. Torino — P.irma 11

<2. Udinesse — Sarnpdoria 2 1
<3. Piancenza — Bari X 1

BOX

MiWRL/L „se bate'*

Pagină realizată de

Horei NEAMȚl)
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Înaintea eiapei <le zona, din 
cadrul campionatului național de 
Ihjx, care se desfăoșaia la Hm. 
Vjlcea .elevii antrenorului Eugen 
I.ința, au făcut o repetiție gene
rală, prezentind la start tineri 
boxeri cu frumoase perspective.

In «pila clubului din Vulcan, in 
fața unui numeros public, gala 
u începui cu un meci nul, ob
ținut de Boby Lorincz (Minerul), 
in fața consacratului Remus 

Giurgea, cu 8 partide* ciștigale 
i onseculiv. Primul succes al gaz- 
<l< lor l-a adus Cătălin l.ucacs 
• are a ciștigat Ja puncte in fața 
lui Adam Tibcriu (Zărneșli).

J-i urinalo,irea categorie, Coslel 
lorga nu a putut face* fața lo
viturilor puternice ale adversa
rului său și a pierdut prin a- 
bandon, in repriza a doua, în 
fata lui Biiiurel I’anait.

Nici Sorin Alexandro».'.!»* nu a
reușit sli se impună. Ștefan
Zdrancă și \ass Iosif au 
insa satisfacții publicului, 

mul ciștigind și „dreptul"

adus 
ulti- 

de a

I 
I
1

FOTBAL FEMININ

La a doua victorie
UNIVERSITATEA PETRO

FOTBAL, Divizia Naționala

REZULTATE TEHNICE: Eicctroputcre — Sle.iua 1 0; Din.imo
— Rapid 2—1; Sportul Studențesc — FC Brașov 4—1, FC Selena 
Bwcău — „U“ Cluj 0—2; Progresul București — FC Ploiești 2 I);
* SM Reșița — Oțelul Galați 1 — 2; Dacia Unirea Brăila — FC Fa-
iul 4—1; „Poli" Timișoara —
— Universitatea Craiova 4 1

Gloria Bistrița
V

0-0; FC lnt< r Sibiu

CLASAMENT

1. Din«imo 7 5 2 0 19— 5 12
2. Steaua 7 5 1 1 21 5 1)
3. SjKirtid Student»s< 7 3 3 1 12— 8 9
4. Rapid 7 3 3 1 9 5 9
5. Gloria Bisliița 7 3 3 1 9— 6 9
6 Univ. Craiova 7 3 2 2 12— 8 8
9 Inter Sibiu 7 3 2 2 1 l— 14 8
8. Oțelul Galați 7 3 2 2 6— 10 8
9. „Poli" 'Timișoara 7 2 3 2 Iț 1 1 7

10. Dacia Unirea Braila 7 1 4 2 ii— 7 6
11 FC Brașov 7 3 0 4 8— 9 6
12. Progresul 7 2 2 3 8 — 9 6
13. Eleetroputere Ciaiova 7 3 0 4 5— 6 6
14 „U" Cluj 7 3 0 4 5— 7 6
15. FG Ploiești 7 2 1 4 10— 15 5
16 FC Farul 7 1 3 3 II- 14 5
17. CSM Reșița 7 1 2 4 6 22 4
18. FC Selena Ba< au 7 0 1 6 2- 16 I

ETAPA VIITOARE. 26 29 septembrh . Ob lul Galați — Elec-
fropc.tere: „U" Cluj — Progresul; FC Ploiești — CSM Reșița; U- 
niversitatea Craîova — FU Selena Bacău; Steaua — Din.imo; FC 
Brașov —- „Pod" ișoara; R.ipid — Sportul studențesc; Gloria

intra in „zonă", la Vilcea. Corn, j 
portari meritorii au avut și Ro- I 
mică Lascăr și Vasilică Zaliaria » 
care au cîșligat, in ordine, la j 
puncte și respectiv prin abandon, fl

Tot cu dreptul Ja „zona" a| 
încheiat partida și Jenei Racovl- 
ță, c'iștigjnd net în fața partene-l 
rului. Ultimele două gale au o-1 
dus gazdelor o victorie prin Ioan 1 
Andrei, care a ciștigat prin a-1 
bandon, și o infi îngere, Niță j 
Cîildărar, prin același procedeu » 
(abandon). Cu c ele 18 puncte • 
Minerul Vulcan a devansat e-1 
ehipa din Zărnești, care a acu-| 
mulat doar 9 puncte .și se* pre
zintă cil fruntea sus la turneul ] 
de calificare* de la Rm. Vilcea. 1

ȘANI — (OLOROM CODLEA 
2—1 (1—0). Cele două protago
niste ale seriei a IH-a, cu mari 
speranțe la promovare, s—au în- 
tîlnit în meci direct, în etapa 
â lî-a și victoria a revenit, pe 
merit, elevelor soților Vișan.

Cu o dominare cvasitofală și 
cu demarcări ale jucătoarelor

Ciulavu, Lupu, Titianu. Belcsz, 
gazdele au condus ostilitățile,
pieiz.înd doar ocazia unui scor 
mult mai sever, după fizionomia 
jocului. Primul goi „cade" in 
min. 32 cînd după atacuri în 
valuri ale Universității, Ștefan 
pătrunde in careu și șuteaza 
foarte puternic, făcînd inutila in
tervenția ultimii apărătoare* lin 
echipa adversă. Repriza se în

cheie numai cu 1—0, deși o*a- 
ziile <Ip a se desprinde n-an ’ 
lipsii pe tot parcursul ei.

La reluare, tot gazdele domină 
și Lupu, Titianu, Ștefa» nu ren-, 
șese să puncteze, cu toate «ă, 
in doua rînduri, golul Je-a fost 
aproape. Abia jn min. 63 aceeași 
jucătoare. Ștefan, reușește din 
nou sa înscrie, un gol frumos, 
aplaudat îndelung șj 2—0, fără 
drept de apel.

In aceasta repriză, rtnrtrăruj 
ocaziilor a fost de 4-Lți oa-'.pc 
telc* reușesc și ele golul mm. 67, 
prin C’savar, gol discu'abil, .1 ir 
acordat de arbitrul Nicol.s ș»n- 
dru (Rm. Vilcea), carr u condus 
foarte corect, de alfh I. partida.

Cu această victorie, l'n.v» rs.t.ii. a 
conduce in clasamentul sertei *i 
speră Iu repromovare.

FOTBAL, DIVIZIA B, Ser.a a Hl-aFOTBAL, DIVIZIA A, Seria u 11 a
1 REZULTATE TEHNICE: Olimpia Sa tu Marc 

— FC Maramureș 0—1; Metrom Brașov — CFR 
'Timișoara J 9; Gloria Reșița — U'I'A 2—II; FC 
Bihor — IC1M Brașov I 3; Tractorul Brașov — 

| Corvinul I — 1; Jiul Petroșani — Metalul Bocșa 
’ 2—1; Jiul IEL1F Craiova — Unirea Alba luba 
12—(l; Metaluigistu] (’ugir — FC Drobeta 1T.

Scverin 1 — 0; AriifTilura Zalau — CFR Cluj 
I 5- 0.
I

j Bieșu — FC Bihor, Corvinnl — JIUL.; Unirea 
t Alb i Iulia — Tractorul Brașov. CFR Timișoara 
| — I.TTA; 1CJM Brașov — Olimpia S.itu Mare, 
» (IR Cluj M l.iliugisliil Ctigir; IC Drot 'a 
i Scverin — Jiul 1EL1F Craiova /\:in;tii a

1 • LASAMENT

Coi vinul ti 4 2 0 21 — 6 10
! 2 .11(11, Petroșani l> 4 1 1 12 1 J
’ 3 FC Maramureș 6 4 0 2 ii— 5 8

1CIM Brașov 6 il 1 2 12— 9 7
1 5. Metalul Bocșa 6 3 0 3 12— 9 6

i * Unirea Alba Iulia 6 3 0 .! 10— 7 6
1 7. Metrom Brașov 6 2 2 2 6— 5 6
1 8- Gloria Reșița k 3 0 3 8— 8 6
1 9 IU Drobeta ti il 0 3 7— 7 6
t 10' Armatura Zalău 6 3 0 3 10— 1 1 6
1 li CFR 'Timișoara 6 3 0 3 !)- 1 1 6
• 12. U.'T.A. 6 3 0 3 7— 9 6

Jiul lEL.ll*’ Craiova 6 3 0 3 7— 10 6
1 Jl Mi talurg. Cngir 6 2 1 3 10—22 5
1 15. Ti ictorul Brașov 6 1 o 3 8— 11 4
1 16 FC Bihor 6 1 o 3 4—7 4
1 17. CIR Cluj 6 2 0 4 7—■17 4
’ 18.■ Olimpia Satu Mine 6 I 1 4 8—11 3

ETAPA VIITOARE, 26 s< | itembrie: Metalul

REZULTATE TEHNICE: FC (. ara< .•) — Mi
nerul IJricani 2—2; Arsenal Reșița — Șoimii 
Sibiu 3—1; Cimentul Fieni — Viei. Curba de 
Argeș 1—1; CS Tirgoviște — Gaz Metan Meili.aș 
0—2, Minerul Matasari — Minerul L'ipem 5—1; 
AS Paroșeni — Rova Roșiori 2—1; Ltaci.i Pi
tești — Metalurgistul Slatina 1—0, Minerul 
Anina — Electrica Fieni 2— t; CSM Cmunscbeș 
— Petrolul Stoina 2—3; CSM Uniica Alexan
dria Metalurgistul Sadu 5—1.

CLASAMENT
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
II.
12
13.
14.
15
16
17.
18
1'1
20.

Pflrolu) Stoina 
Arsenal Reșița 
Minerul Anina 
CS Tirgoviște 
Gaz Metan Mediaș 
Cimentul Fieni 
Minerul Matasari 
AS Paroșeni 
Unirea Alexandria 
Daria Pitești 
Vict. C. de Argeș 
CSM Caransebeș 
Soinni Sibiu 
Rova Roșiori 
Memlurg. Sadu 
Minerul Lnprni 
Electrica Fieni 
Min ral Uricani 
V. la' irg. Slatina 
1 a ' C a wal

' AI’A

■ n .1 R 
n . 'I:n.

. IITOAHE. 27
< ’a

il.a: 
>1

>i i M n 
\S P *'os, . 
alai Stoin , 
ma - CSM

«al; Vict. 
Ga Metan 
Iaip ni — 
>■1 Mâtăwri; '1 
Electrica Fi ni

Mine al 4 * r 
Cm n -bi, Min

7 5 1 ( Pi— 7 11
7 4 1 2 17 -13 9
7 4 1 2 11— 9 9
7 4 0 3 18—10 8
7 4 0 3 14- 6 8

4 0 3 22—15 8
4 0 3 19—13 8

7 4 0 3 13 11 8
7 4 4) 3 Wll 8
7 3 1 3 16-12 7
7 3 1 3 H) - 13 7
7 3 n 4 16— M fi
7 3 0 4 uk -îs 6
7 3 0 4 12 -12 6
7 3 0 4 t(L 16 (J‘|,
7 3 0 4 8—IM
7 3 0 4 7—13 6 •
7 2 1 4 n in 5
7 1 2 4 7 - 9 4
7 l 2 4 1 • 32 4
sentombt ic ' uimit
C, n*u- .1 ,1, Arg' ș _ !

M <ILrlȘ — cimentul l
CS Tiruovi N Rova . 

r -t ilurrr.tiil Sadu 
, Dacia Pite li;

•• ■ ibn-gistui | 
ol Hr.cani u i
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-MICA PUBLICITATE —
DECESE

CU OCHII înlăcrimați și sufletele zdrobite de durere soția 
luliana, fiul Bogdan Și nora Lili anunță dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost un soț, tată si socru de excepție 

prof. MIRCEA ION (51 ani) 
Secretar șef al Universității Tehnice Petroșani.

Inmormîntarea are loc azi. ora 11. Cortegiul funerar va pleca 
de la Casa studenților din Petroșani.

Amintirea lui va rămîne veșnic în sufletele noastre. (1684)

CONDUCEREA Universității Tehnice Petroșani, cadrele di
dactice, studenții și personalul TESA, anunță cu adîncă durere 
dispariția fulgerătoare a celui ce a fost Secretar șef universitate 

prof. MIRCEA ION 
exemplu de profesionalism, cinste și omenie.

Condoleanțe familiei. (1679).

1
S. C. Voievodul COM

S. R. L. Petrila
Oferj spre vinzare en-gros (30 /o) pentru unitățile l,e 

alimentație publică
— bere Pils Timișoreană
— bere Semenic
— produse Comtim
Pe bază de contracte ferme (comenzi) asigurăm ope

rativitate ș: promptitudine în livrare.
Relații suplimentare: Cămin cultural Cimpa. (1666).

Societatea comercială 
„Diamant44 S. A.

ANUNȚ/X

Organizarea unei noi LlCl'i VI II, in data de 5 octom
brie 1992, ora 10, în vederea:

LOCAȚIEI GESTIUNII
unit- nr. 11, restaurant „Cina“ — Lupcni.

Informații și înscrieri ,1a sediul societății.
Condițiile de participare sînt conform legislației in 

vigoare. (1621).

I 
II

I

1

n

COLECTIVUL DE REDACȚIE al ziarului „Zori Noi“ este 
întristat de prematura dispariție a fostului coleg 

prof. MIRCEA ION
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

SINDICATUL Universității Tehnice din Petroșani este alături 
de familia greu încercată prin dispariția fulgerătoare a colegului 
si prietenului

prof. MIRCEA ION 
Secretarul șef al universității.

Amintirea sa va rămîne veșnic în inimile noastre. (4673).

FAMILIA Tudor Petre și Alice sînt alături de familia Mircca 
la încercarea grea prilejuită de dispariția prematură a celui care 
a fost

prof. MIRCEA ION 
Secretar șef al Universității Tehnice Petroșani.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1G85)

FAMILIILE Prof. Munteanu Mircca și Cornca Dumitru sînt 
alături de colega lor prof. Smaranda Mircca, în încercarea grea 
suferită prin pierderea fulgerătoare a soțului

prof. MIRCEA ION
Sincere condoleanțe. (1672).

FAMILIA Trușcă este alăftiri de familia Mircca, în aceste 
clipe dureroase, pricinuite de dispariția celui care a fost un oin 
minunat

prof. MIRCEA ION
Sincere condoleanțe!

COLECTIVUL clasei a VlII-a A de la Școala generală nr. 7 
Petroșani este alături de doamna dirigintă, în greaua durere pri
cinuită de decesul soțului său

MIRCEA ION 
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1671).

MEMBRII sindicatului liber al EM Livczeni sînt alături de 
ing. Petre Tttdor la încercarea grea prilejuită de dispariția cum
natului

prof. MIRCEA ION
Sincere condoleanțe. (1687).

FAMILIA Manole regretă dispariția distinsului 
prof. MIRCEA ION 

și transmite condol» anțe familiei greu încercate. (4681).

FIUL Sorin și nora Ioana aiiunță trecerea în neființă a celui 
care a fost un inegalabil om și lată

Ec. I URNEA IOSIF
Amintirea lui va rămîne veșnică în sufletele noastre. (1676)

SOȚIA Ibolya, copiii și nepoții anunță cu durere încetarea 
din viață a celui care a fost Un minunat soț, tată si bunic 

SZEKELY SIGISMUND (68 ani)
Inmorininlarca are loc azi, oia 11.30, de la domiciliul din 

Uricani.
Nu 1 vom uita niciodată. (4683).

SOȚIA EMA, mulțumesc pe această cale conducerii RAGCL 
Vulcan și secției termoficare, tuturor colegilor care au fost ală
turi de mine la maica durere pricinuită de trecerea în neființă a 
iubitului meu soț

SZEKEIA IGNA’EIF, (4658)

ANIVERSARE

FAMILIA urează lui Giora Io
nel „La mulți ani 1“ de ziua Iul, 
(4662)

DIVERSE
SINCERE felicitări colegei 

noastre Daciana pentru reușita 
Ia facultate pe locul IIL Succes 
în continuare. (4660)

UNITATEA 13/A CPCT, prin 
Gomtex Magazin Petrila, B-dul 
Republicii nr. 31 Petrila, tel./fax 
93/550391, organizează cursuri da 
inițiere în programare pe calcu
latoare compatibile IBM. Cursu
rile vor avea durata de cinci săp- 
tămîni. La absolvirea cursului 
se eliberează Certificate de absol
vire. Cursurile vor avea Ioc la 
sediul firmei, folosindu-se apa
ratură de cel mai înalt nivel teh
nic. Calculatorul este astăzi o 
necesitate în toate domeniile^ 
Cursurile de programare pe cal
culatoare compatibile IBM. orga
nizate de unitatea 13/A CPCT 
prin Comtex Magazin din Petrila 
vă permit și dumneavoastră să 
folosiți tehnica de vîrf. Informi- 
ții suplimentare, la sediul firmei. 
(4668)

VINZARI
VlND urgent Dacia 1310, mo- 

tor 1397 cmc, perfectă stare. Re-, 
lății 93/550782, Aprozar 38 Pe
trila. (4663)

VlND urgent Ford Taunus 16 
Combi. Preț 400 000, negociabil. 
Telefon 92/411654. (4664)

VlND casă Dărănești, nr. 9 ți 
un cărucior pentru handicapați. 
Informații: Unirii, 11/2/3 Petro
șani, Aeroport (4669)

PREIAU contract sau cumpătț 
apartament 2 camere în Petro
șani, exclus Aeroport. Teleto- 
544186. (4677)

SCHIMB garsonieră etajul 1, 
cu apartament 2—3 camere Pe
trila, Tudor Vladimirescu, bloc 
86, ap. 8. Ofer recompensă. (4657) 

OFERTE DE SERVICIU
CAUT menajeră. Petroșani, str. 

Anton Pann, telefon 545893, între 
orele 20—22. (4629)

CAUT femeie îngrijire copil ia 
an. Telefon 545670. (4675)

CAUT femeie serioasă pentru 
îngrijire copil un an. Telefoane 
545942, 544089, după ora 16. (466D 

PIERDERI
PIERDUT cal roșcat, pintenog, 

însemnat cu PC pe piciorul drept, 
spate. Lupcni, str. Victoriei 23. 
Ofer recompensă. (4670)

PIERDUT legitimație dc servi
ciu pe numele Back Erhard, eli
berată de EM Lupeni. O declar 
nulă. (46,)3)

Zece răspunsuri pentru... 
mcHAtL mm

Două bilete gratuite la concert
TALON NR. 4

N t VIE______________________________________________

ADRESA ._____________________________________________

RĂSPUNS —_________________________________

7. In videoelipitl realizat după 
piesa „Rcmember Thc Tinie’ din 
ultimul sau disc, apar, alături 
de MICIIAEL JACKSON, încă
două ♦upcr-slaruri in domeniul 

lor dc activitate. Puteți să ne 
indicați nume,le celor doi?

8. Din ce piesă dc po ultimul

I.L’ „Dangerous" fao parte 
următoarele versui i:

„Shc ahvays takes it vvitli
Ilearl of stone
’Chusc all she does is
Throw it back Io mc
I’vc spcnl a lifelime
Looking for someone..."

BULETIN MICIIAEL JACKSON
• MICBAEI JACKSON este celibat ir convins, in ciuda nu

meroaselor iubiri care le-a avut. Pasiunile sale speciale sînt șerpii 
boa, lamele, pisicile, păsările.

• Concertul de la București nu va fi înregistrat dc Televiziu
nea Româna și nu va fi transmis nici in direct. Așa că, procura- 
ți-vă bilete, s-au vinduf, deja, 40 000 l

• Centrul de presă de la Sala Palatului funcționează zilnic, 
avîndu i ca șefi pe Andrei Părtaș (de la „Pop, Rock & Show") și 
Alcx Revenco (de la „Evenimentul zilei").

• filiala BTT Petroșani arc deja înscriși 20 dc fanl al lui
MICIIAEL, JACKSON Domnul Ion Ceaușii ne a informat ca în
scrierile sînt nelimitate, la cerere, putîndu-se organiza transportul 
cu autocar sau tren. GENU TUȚU

I Programul TV.
■
■ _ MARȚI, 22 SEPTEMBRIE
- 7.00 Programul Televiziunii Na-
■ ționalc din Republica Moi-
■ dova.
; 10,00 Actualități,
; 10,20 Agenda electorala.
; 10,30 Calendarul zilei.
X 10,40 Super C'hanncl.
Z 12,10 Ora de muzica.
Z 13,00 Interferențe.
S 13,30 Muzica pentru părinți.
£ 14,00 Actualități.
■ 14,20 Tradiții.
■ 14,50 Avanpremieră TV.
■ 14,55 l’rcuniversitaria.
■ 15,30 Cursuri de limbi străine.
; 16,00 Muzica pentru toți,
; 16,30 Conviețuiri,
Z 17,00 Actualități.
î 17,05 Forum. j
Z 17,35 Cultura în lume.
Z 18,05 Salut, prieteni!
! 18,55 Studioul electoral.
5 19,30 Desene animata.
■ 20,00 Actualități.
= 20,30 Campania electorală.
■20,45 Film serial. jDALLAS.
■ 21,35 Studioul economic.
; 22,00 Studioul electoral.
S 23,05 Actualități.
; 23,20 Sport.

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Doi ci NEAMȚIJ 
Corectura i

Emilia ACHIREI țl Viorica FIRȚULESOU

Cotidianul de opinii |1 Informații al 
Văi) Jiului „ZORI NOI*' este realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NO1“ S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.00.1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director
Mmrr/i nu imircnn

Materialele necomandatc și nepu- 
blicato nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co* 
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, a ut ori-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, str. fillcolae Bălcescu nr, 1 
Tclcfoano: 5416G2 (dlrector-rodactor |ef)( 
515972 (director «xccutlv-admlntstratlv dl* 
(uzare); 511G63, 642464 (secții).

*

TIPARUL i Tipografia Petroșani, i(A
____-__* ai<nda


