
1La 11 octombrie, al doilea tur de scrutin,
pentru președintele României ,,Bătălia decisivă** se va da între domnul Ion 

lliescu, candidatul FDSN actualul președinte al 
României, și domnul Emil Constantinescu, candidatul 
Convenției Democratice din România.

Rezultatele obținute de principalele 
formațiuni politice din județul 

Hunedoara, în alegerile pentru 
Parlamentul României

PENTRU SENAT (3 locuri) PENTRU CAMERA
IDSN 24,4% DEPUTATILOR (8 locuri)
CDR 16,3% FDSN 19%
FSN 11,1% CDR 16,1 70
PUNR 9,5% FSN 12,8%
PRM 5,9% PUNR 8,7%
PSM 4,4% PRM 5,1%
UDMR 4,1% UDMR și PSDR* 4,1%
PSDR* 2,7% PSM 4,0%
PNL 2,00% PNL 3,8%

*FSDR — Partidul Socialist Dcmoctratic din România
N.R. Promitem că, într-un număr viilor, vom publica procen

tele obținute și de celelalte (multe și mărunte) partide și parii 
dulețe.
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început de
In aula Universității Tehnice 

din Petroșani s-a deschis, ieri 
dimineață anul de învățămînt 

superior 1992—1993, al 45-lea

an universitar

Prezidențialele
Curtea Constituțională a României a dat publicității duminl- 

efi, 4 octombrie, ora 16, hotârirea prin care stabilește rezultatele 
definitive ale primului tur de sciutin in alegerile prezidențiale. 
Aceasta survine după reverificarca buletinelor de vot anulate, 
care depășiseră, la prima evaluare, un milion, ceea ce reprezenta 
fextrem de mult, raportat la cel 12 496 430 alegători care s-au pre
zentat Ia urne, punînd, la un moment dat, sub semnul 
valabilitatea alegerilor. Acum insă, deși unele îndoieli 
un lucru e cert: rezultatul nu mai poate fi contestat. Legea pre
vede, in acest scop, un termen de 48 de ore, termen care a fost 
deja depășit. Din totalul buletinelor de vot introduse în urne la 
cele 42 secții de votare de pe întreg cuprinsul țării, doar 580 617 
voturi u fost considerate nule, adică 4,64 la sută. Cele 11 899 856 
votur; valabil exprimate au fost distribuite astfi 1: Ion lliescu — 
5 633 456 (47,34 la sută), Emil Const mtinescu — 3 717 006 (31.24 la 

Caius Traian 
564 655 (4,75 la sută), Joan Mânzatu — 362 485 (3,05

întrebării 
persistă,

sută), Gheorghe Funar — 1 294 388 (10.88 la sută), 
Dragnmir — f 
la . .tă) si Mircea Drttc — 326 866 (2.75 Ia sută).

Deci, fie că ne place, fie că nu, primul tur de scrutin, la pre
zidențiale, s-a încheiat cu acest scor. Au rămas în cursă pentru 
al doilea tur, programat la 11 octombrie, candidatul FDSN. dom
nul Ion lliescu, președintele României ales la 20 mai 1990, ciivl 
ă când dat din partea FSN (atunci nu existau două „fronturi") șl

punct și virgulă...
candidatul Convenției Democratice din România, domnul Emil 
Constantinescu, rectorul Universității București. Decalajul între 
cei doi prezidcnțiabili este relativ mare, dar ne putem aștepta la 
o răsturnare a situației, prin prezentarea la urne a celor 3 884 233 
persoane cu drept de vot, care nu și-au exprimat opțiunea Ia pri
mul tur. Oricum, viitorul nu se întrevede deloc roz, actuala dis
tribuție a mandatelor, pe formațiuni politice, în Parlament suge- 
rind perspectiva unei țări neguvernabile, cel puțin pentru cîteva 
luni, adică exact perioada do toamnă-iarnă, cea mai grea pentru 
populație, chiar in condiții obișnuite, darmite acum, după seceta 
prelungită din timpul verii. Cu alte cuvinte, ne rămîne o singură 
șansă, aceea de a ne ajuta singuri și o putem face, votînd, în 
col dc-al doilea tur, după cum ne dictează propria conștiință, în 
urma unei analize lucide a evoluțiilor recente, inclusiv a atitudi
nii Congresului SUA, care a respins acordarea pentru România, a 
clauzei națiunii celei mal favorizate.

Comparind 
constatam un 
care trece pe 
observăm, nu

rcz.ult.ițele la nivel național cucele din Transilvania, 
scor mal bun pentru domnul Emil Constantinescu, 
primul loc. Mergind mai departe cu comparațiile, 
tură surprindere, că județul Hunedoara face notă

Ștefan CIMPOI

din existența acestui centru u- 
niversitar al țării. La cursurile 
universitare se pregătesc 3200 de 
studenți, dintre care numai în 
anul intîi sînt 550. La Facul
tatea de Mine sînt acum secții 
noi, cum este Ingineria sisteme
lor de producție, Geologie mi
nieră și, pentru al doilea an, Ma
nagement în industrie și Ingi
neria mediului. Iar la Facultatea 
de Mașini și Instalații Electro
mecanice s-au înființat specia
lizările Psihosociologie Ingine
rie matematică, Automatică și 
Informatică industrială, Electro
mecanică. Și în cadrul Colegiu
lui Tehnic și de Administrație, 
înființat doar cu un an în urmă, 
cu trei specializări, s-au creat 
incă două: Birotică și Controlul 
calității și metrologie.

A doua noutate a acestui an 
de învățămînt superior în 
troșani este că aproape o 
de studenți, în afara cifrei 
școlarizare, (550),vor urma,
tra unei taxe anuale de studii, 
cursurile universității.

De astăzi reîncepe, așadar, să 
pulseze viața studențească în 

Petroșani. (T.S.)

Pe- 
su tă 

de 
con-

I

(Continuare în pag. a 2-a)

BELLUNESI NEL MONDO — O familie cu mii de familii

Emblema Familiei
„JIU—PI A V E“

Beliuno este o provincie din 
nordul Italiei. Fără putința de 
a greși, vă asigurăm că este 

una dintre cele mai bogate zone 
ale Italiei. Dacă nu cea mai 
bogată. Este o zonă de o fru
musețe rară. Mai presus de 
toate, Helluno este o provincie 
locuita de o.flnehi așezați, o ex
presie vie a statorniciei și a 
patriotismului local. Beliuno este 
ferită total de ceea ce știm noi, 
românii, despre Italia. Mafia, co
rupția, drogurile, crimele, pros
tituția, adică ceea ce ține de 
urîțenie se intimplă doar în 
Sud. „Omul sfințește locul", Iar 
oamenii provinciei Beliuno au 

creat chiar o zonă sfintă departe 
de rele. Ei sini cumpătați în 
vorbe și largi la suflet. Mun
cesc cu tragere de inimă și se 
distrează dumnezeiește. Dar toate 
le far cu un bun simț aproape 
inexplicabil în cuvinte. Cu o 
anume discreție, care tino, la 
urma urmei, de gradul de civi
lizație.

Urgiile istoriei au făcut însă 
ca oamenii aceștia să-și pără
sească locurile și să-și caute no- 
rocul în lume. Peste tot. In în
treaga Italie, în Elveția, Belgia, 
Austria, Australia, Franța. Ba, 
chiar și în cele două Amcrici.

Adevărata fală a Italiei
Iată de ce ni se pare de-a drep
tul extraordinar efortul celor ră
mași pentru a încerca să caute 
în cotloanele lumii și sâ-i reu
nească [X? toți bellunezi din lume. 
Macar pentru o clipă de amin
tiri, in care să-și asculte glasul 
slngclui, să-și amintească de 
moșii și strămoșii lor. Printr-o 
muncă titanică s-au constituit 
peste 100 de nuclee — cărora li 
se spune atît de frumos: FA
MILII. ’l’oate ncestea, sub oblă
duirea unei organizații denumite 
„llellunesi ni’l mondo". O aso

ciație care își bazează acțiunile 
pe legăturile de sînge și suflet, 
pe originett comună a membrilor 
săi.

Pînă în decembrie 1989, bel- 
lunezii din Valea Jiului (și sînt 
mulți, vă asigurăm) n-au reușit 

decît sporadic șt oarecum discret 
să țină legătura cu rudele lor 
din Italia. Odată cu plecarea 
„împușcatului”, un grup, de 
inițiativă din care au făcut parte 
ALIN UDREA, (un tînăr conci- 
tadin al nostru emigrat în Ita
lia) și DANA BLENDEA, (fostă 
I’asstidcli) s-au preocupat intens 
și au reușit înființarea în ca
drul asociației a FAMILIEI „J1U- 
P1AVE”. Piave este rîul care 
străbate provincia Beliuno. Nu 

a fost deloc ușor, pentru cel 
doi și pentru cei care i-au aju

tat, mai ales că, în țara noastră 
piedicile birocrației încă mai exis
tă. Și încă bine. „Atidaces fortuna 
juvat” (Pe cei curajoși îi ajută I 
norocul), cum spuneau strămoșii 
noștri latini. Așa s-a făcut că 
anul acesta, de Paști, o delega
ție a asociației a venit la Petro
șani pentru a da „botezul” noii 
familii „Jiu-Piave". Apoi, la în
ceputul lui septembrie, a avut 
loc o contra vizită de vis.

Faptul că în ziarul nostru veți 
citi note de călătorie din Italia 
se datorează doamnei Dana Blen- 
dca, care ne-a vizitat la redac
ție pentru a face publică înfiin
țarea filialei asociației la Petro
șani. Așa s-a făcut ca subsem
natul, născut in Căprenii Gorju- 
lul, să văd ce n-a văzut neam ’ 
de neamul meu și să vă poves
tesc și dumneavoastră. Așadar, 
de astăzi, note dc călătorie sub 
genericul „Adevărata fața a 
Italiei”.

Mircea BU.IORI.SCU
I
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In colimator alegerile LUPENI

Studenții, împotriva curentului..
Favoritul Văii Jiului, în 27 sep- 

tenfbra, j fost Ion lliescu. Con- 
c.-izia a desprins-o o colegă do 
breaslă, corespondenta unui mare 
cotidian central, 
ri ște socotea 
centralizate la 
|ici - lectorale 
Deva?

care a făcut 
pe baza datelor 
biroul cireumscrip- 
la Deva. De ce la 

Pur și simplu, pentru că 
l’ctroșaniul n-are birou de sta
tistica și toate datele comunicate 
după alegerile din localitățile 
Van Jiului s-au centralizat la 
Deva. Deci, în aproape cele 18 
secții de votare din Valea Jiului 
preferatul nr. 1 a fost dl. Ion 
lliescu. Excepția de la regulă, 
scrie colega noastră, a fost doar 
secția de votare nr. 90 din Petro
șani, unde studenții UTP au vo
tat, in majoritatea lor, po dl. 
Emil Constantincscu. Interesant' 
este, mai reține corespondenta, 
și un alt aspect: in majoritatea 
orașelor Văii Jiului, supremația 
conducerii locale o deține — po
trivit opțiunilor exprimate în fe
bruarie — FSN-ul..., dar de atunci 
S-.i schimbat și 
electoratul...

In legătura cu 
tuiului din 27 
auzit mai mulți 
ales int-lectuali 
rmndu-'i dezamăgirea. Dar am
văzut și oameni bucuroși. Un
pensionar, fost miner, sa împru
mut.de bani să nil știe nevas- 
t-i-sa și. t.mp de două zile, nu 
s-a putut discuta cu el: a „sărbă
torit"... victoria!

In line, d-spre sensul 
nului se discuta și se v i 
încă mult. Și se vor scrie multe. 
In lucru gste insă ct.ir, spun și 
comentatorii: electoratul a optat 
pentru stingă, pentru orientarea 
de stingă a eșichierului politic, 
ceea ce ar echivala, susțin ana
liștii, cu un vot antireformă al 
populației. Cel puțin așa se ex
plică votul masiv acordat de e- 
lector.it FDSN-ului și d-lui Ion 
lliescu. Explicația nu este alta 
decit faptul că oanunii s-au spe
riat de efectele reformei, de creș
terea preturilor, de șomaj, de să
răcie — de durerile terapb i de 
șoc, ale tranziției, conceputa și 
aplicată, nu fără g de și dile
tantism, de guvernarea Roman- 
•Stolojan. I urnea s-a speriat și 
contrariat ,i de înflorirea bișniței,

F.Sîf-ul, d-apoi

rezultatcle scru- 
s'phmbri.', 
alegători, 

și tineri, expri- 
___ Dar 

și oam< ni bucuroși.

am 
mai

a corupției, de ceea ce a condus 
la îmbogățirea, peste noapte, a 
tot felul de profitori. Vorba 
aceea: oamenii nu sînt împotriva 
îmbogățirii, în general, ci sînt 
împotriva celor bogați prin fraudă, 
prin hoție. Că se îmbogățesc cei 
ce reușesc prin muncă cinstită, 
hărnicie și inteligență, e treaba 
lor. Dar, de ce să ajungă bogați 
șmecherii, care au profitat cu 
cinism, de multe ori in văzul 
tuturor, de bunurile statului, de 
averea societății? Și exemple a 
oferit și Valea Jiului.-

Apropo de Valea noastră, de 
rolul oamenilor ei atît de con
troversat în istoria ultimilor ani, 
orientarea electoratului într-o a- 
numită direcție nu constituie ne
apărat o surpriză. De fapt ce a 
adus reforma, tranziția, in plus 
sau în minus, cetățenilor din a- 
ceasta Vale, in comparație cu 
alte zone dc țării? Poate mai 
multe frustrări și privațiuni... 
Buticuri și dughene zăbrelite au 
apărut și in localitățile noastre 
ca peste tot, inclusiv proaspeții 
„comercianti" bruncți, burduhă- 
noși, care domină ostentativ cu 
mărfurile lor dubioase piețele a- 
groalimcntare. Au ră.mas și pe 
malul Jiului macarale încremenite 
pe cerul așezărilor noastre domi
nate de decenii de febra con
strucțiilor de tot felul, trebuin
cioase sau imit.le. Acum macara
lele stau .și ruginesc, ca și marile 
cetăți de li> r și beton, ca pre-

s< rtjli- I 
discuta I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
(Viața culturală lîncezește 
I 

mina Tscronî, *

Iparația Uricani,
„Vîscoza" etc., ca și atîtea con
strucții civile ridicate de pe vre- 
mea odiosului și abandonate... Și I 
la toate acestea se mai adaugă „ 
ceva: oamenilor aduși ani la rîndl 
in Valea Jiului pentru a da „pîi-l 
nea industriei", li se vintură, tot’ 
mai des, pe la urechi zvonuri! 
cum că, odată cu reforma, se vorl 
stopa combinatele siderurgice ctc.,1 
iar de această „pîine", pînă acum . 
indispensabilă industriei, nu prea j 
va mai fi mare nevoie, că e mai g 
rentabil să se aducă huilă din 
Ucraina, că viitorul minelor ar fii 
incert. Așadar, la sărăcie, la ma-| 
gazinele cu rafturi mai goale de- • 
cit în alte părți, și Incertitudinea ■ 
zilei de mîinet Și atunci, pentru I 
cine să opteze oamenii? Pentru) 
cei care amenință cu conversiu
nea și alte schimbări, cu efecte® 
necunoscute, sau pentru cei care “ 
pun pe prim plan stabilitatea f.‘ 
protecția socială? Precum s-a vă
zut, în fața unor schimbări a 
căror semnificație e mai greu de 
prevăzut, s-a preferat orientarea 
spre cei care au promis blocarea 
prețurilor, salarii mai bune 
locuri de muncă.

Cc va urma, vom vedea, 
orice caz, de la promisiune 
realitate, e drum cam lung. Dar 
așa cum am văzut, cc nc-a adus 
reforma, vom vedea .și ce ne va 
adine încetinirea ci.

Am „bătut", cum se spune, Lupeniul, recent, într-o vineri 
seara, de la un capăt la altul. Viață culturală, NULA! Să nu se 
supere mai marii culturii, dar asta este. Și este trist de tot. La 
cinematograful cultural, singurul loc unde găsim ceva animație, 
stăm de vorbă cu șefa instituției, domnișoara Gabnela Andraș, 
care ne spune: „în august-septembrie au rulat 16 filme pe ecranul 
acestui cinematograf, românești și străine. Media spectatorilor, 
55 de fiecare spectacol, într-o sală de 500 de locuri. Se organizează, 
periodic, spectacole pentru elevi, în colaborare cu școlile, și de 
desene animate,- pentru cei din grădinițe. Noroc cu elevii, că se 
mai încasează ceva bani. Se mai face și discotecă, vineri și sîm-i 
bătă. O societate comercială ne dă ajutor: răcoritoare, dulciuri14. 
Aflăm că, și aici, personalul, din rațiuni de rentabilizare finan-» 
ciară, a fost redus numerice.ște. Calitatea spectacolului este, astfel, 
afectată. Mai aflăm că spectatorii, nu toți, desigur, nu au un corn-, 
portament civilizat. Urmarea — mulți tineri ocolesc cinematograful. 
S-a ajuns la o convertire a gustului spectatorului. Se preferă, mai 
nou, filmele de violență, cele comerciale. Un adevăr care doare: 
filmele românești, deși multe dintre ele foarte bune nu atras 
spectatorii. Snobismul și lipsa de educație estetică își spun cuvîn- 
tuL O libertate prost înțeleasă, un sentiment de negare a tot ceea 
ce este românesc. Incredibil și dureros.

La ora plecării din Lupeni (23), seara de dans de la cinema
tograf era pe sfîrșite. In Lupeni, întuneric. Pe la un colț sau altul 
mai găseai grupuri de iubitori ai licorilor bachice. Atît. Cum să 
vorbești despre cultură, cum să pretinzi civilizație cînd viața spi
rituală abia mai pîlpîic? Se dă vina pe lipsa banilor. Nu numai. 
Cei cu inima deschisă spre cultură „stau în banca lor“. Se izolează 
intclectualiccște, fiecare cu gîndurile lui, cu imaginile luL Sa 
așteaptă vremuri mai bune. In situație de criză acută cum sîntem 
acum pe mai multe planuri, muzele tac. Oamenii au griji, necazuri, 
Și peste tot s-a ajuns la o criză a intelectualului, pus în fața sis
temului de piață aplicat cu susu-n jos. Drama culturii în locali
tățile mici este evidenta și la Lupeni. (II. ALEXANDRESCU)
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Prezidenția'ele-punct și virgulă
(Urmare clin pag. 1)
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discordantă, prefcrindu-1 pe Ion lliescu, cu un procent de 41,5 la 
sută din voturile valabil exprimate. Acestuia ii urmează, în ordi
ne, Emil Constantincscu (25 la' sută), Gheorghe Funar (18,2 
sută), Caius Traian Dragomir (5,3 la șută), Ioan Mânzatu (4,1 
sută) și Mircca Druo (3,0 la sută).

Participarea la vot a fost, pe ansamblu, în județul Hunedoara, 
de circa 80 la sută, iar numărul voturilor validate (din cele anu
late inițial), în urma Verificării cerute de BEC, nu a depășit 4 
la sută, procent considerat irelevant ca influență a'upra rezulta-* 
telor alegerilor. ;

Alegerile din 27 septembrie s-au constituit într-un serios c- 
x imen pentru executiv, care l-a trecut cu o singură restanță, dar 
și pentru electorat care s-a dovedit ncinformat, dacă luăm în con
siderație milioanele de buletine de vot anulate, și profund divizat-, 
viitorul Parlament urmînd a se constitui fără o majoritate carp 
sa-i asigure stabilitatea șl funcționalibilit alea,

Spre deosebire d' m ii 1990, cind Fron
tul Sa;v urii Naționale, ca principală forța 
politica, a po'ariz.it atenția generala, la 
roccnteli alegeri cb’Ctni at'il r -mfin și-a 
exprimat npti'tn b eu mai multă rigoare. 
S<- poate spune că tic această dată, per
sonalitățile au des irb it platformele poli
tic,- sj ,m construit factorii de atracție 
pentru alegători. Cu expi rii nța celor doi 
.mi și jumătate, t mp în care au învățat 
să-i cunoască pe toți cei ce s-au obișnuit 
’ă promit-' oamenii s-au prezentat la urne 
sa aleagă n.ghin î de gria, făcînd o se
vei, i selecții- a eșiebie, ului politic. Așa a 
1 lat sfîrsit „joi 11 de-a part dele" al celor 
peste dom sute di formațiuni lan-satc in 
iureșul po' tic mai mult din spirit de a- 
V'ntiini d cit dintr-un imbold rațional, 
mai mult din int- re-.- minore, delii Cil 
l-indul la inter-su! național.

DcTnod .mintal er i previzibil. da' fiind 
amatorismul • lor m ii mulți l.dcri de 
partide care au ignorat faptul că fiecare 
• ovînt pe c.irc-1 rostesi eM-- cmtaiit cu 
isigen’î d-‘ alegatori, iau ciî la fiecare 
„parijic t< P rizată sint foart- atent priviți 
In ochi fie locuitorii țârii.

De-a. scliiți i a d is l.i implifie ire. Din 
ai -■ an format pi imul 
■luțiun ir. nu mai r Iman 

i b-r -l.iln ului -doar 8 
i •, lecție — care : do, 
pozitiv — e pus.i in 
c i o ,c uza'ie „I 1 ge

st mg a i el- < 'oralul ii 
acuz -i in P prcm.il m ă 

pro s fie mten'- atît 
i- astl? 1 bănuite, cit și 
. fl.i'-a totuși fb-vieii i
■ atins , ur.’ct nu l
l’ina . ,n- i, ,e i.e

Z< le d< partid» c;
l'.i l nnr» post-n voi
în •.( i d ■ 'i'inil.i
Dar i.if.l u ncc.is'â
in i *fn'4t. un fapt
<liv rit r in !■ și’niâ
n< il '1 \ ier-- ,i spr
r mâr,' 1), 'ii im l.itu
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mimai presupuneri, interpretări mai mult 
sau mai puțin întemeiate,

Devierea .șpro stingă este asociată în 
opinia celor care acuză, cu apropierea c- 
lectoratului de așa-ziscle partide de orien
tare socialistă. Nu este o apropiere nefi
rească, dacă ținem scama că In România, 
timp de 45 de ani, întreaga viață a fost 
dominată de 0 puternică socializare a <C- 
lațiilor economice, de producție, de pro
prietate. Spiritul do socializare impus for
țat nu poate să fie înlăturat cu aceleași 
mijloace, iar acolo undo se acționează CU 
duritate pentru înlocuirea unor deprinderi 
dc-o viață, apar resentimente, apar îm
potriviri la cursul fireso al i 
Socializări a poate să domine 
colectivități — inclusiv în agricultură — 
pînă cind noile 1< * 
dc muncă, bazate pe o economic liberă, 
se vor impune la scară națională.

Dar nu aceste deprinderi 11 îngrijo
rează pe h oreticicnî. Grija ccn mare s a 
născut odată cu pierderea fotoliilor atît 
de confortabile din Parlament sau din i| 
Guvern. Ea s-a născut odată cu gîndtil că || 
acești floi ani și Jumulite nn se mai în- . 
torc, iar pom.ma post-rcvoluționaia a ani
lor l‘»91—1992 nu se mai repeta. In criză 
de argumento, a fost găsită O acuzație gc- I 
iierală: devierea i lectoratului! Adevărul 

este cu lotul altul, electoratul merge I 
înainte, fișa cum merge viața tuturor, spre | 
un liman mai liniștit sau spic Iu. luna i 
dopa cum își croiește, pe Cil |J0 li® li ''i" I, I 
viftoi 111.

In mai IfriO. electorali nb mal mult I 
( i inima. In septembrie I i ah s cil*
pindul, tt.imîne ea in nrm.it"i i p tril un I 

d < ou ^dtiim <b os -bii - a1 •

Cu prefix, în țară 
și peste hotare

„IlOM-TELECOM“-ul a anunțat schimbarea numerelor de 
telefon și, implicit, fax, începînd cu ziua de 15 noiembrie, ora zero. 
Pe această temă, Centrul zonal al nRom-Telecom“ a organizat joi, 
la Petroșani, într-una din sălile Casei de cultură, o întîlnirc cu 
abonații mal importanți din municipiu — agenți econemici cu 
capital de stat .și privat, instituții, persoane particulare. Scopul 
întîlnirii: prezentarea noului sistem de numărătoare a posturilor 
telefonice. După încheierea acestei atît de utile întîlniri, domnul 
FLORIAN BULIGA, .șeful centrului zonal al „Rom-Telecom" Pe
troșani ne-a oferiL amănunte, care, fără îndoială, vor stîrni inter 
rosul tuturor abonaților telefonici și nu numai.

— Domnule Buliga, în cc con- 
• stă schimbarea numerelor dc te
lefon?

—- Sistemul actual este saturat. 
Este învechit, Nu mai permite 
instalarea de noi posturi telefo
nice, Și aceasta iu condițiile în 
care telefonul a devenit, urmare 
a modernizării vieții, a rcapro- 
pierii economice a României da 
Europa, o necesitate. Omul con-s 
temporan nu mai poate exclude 
telefonul din viața sa. Telefonul 
și faxul comprimă timpul, dis
tanțele. Introducerea noului sis
tem de numerotație telefonică 
jTiarcheazâ încheierea primei eta
pe dt modernizare a rețelei și 
permite introducerea de noi ser
vicii. In sfirșit, vom fi fl noi în 
concordanță cu recomandările in
ternaționale. Desigur, investiția a 
costat bani foarte mulți, alocați

| de la buget. Un efort remarcabil 
al statului, de aliniere a telefox 

i nici din România la standardele 
internaționale, efort al ultimilor 
4—5 ani.

' — Cum se vă procedă efectiv
I la aplicarea acestei măsuri?
| — Se muncește mult în fiecare
I centrală telefonică. Specialiștii 

noștri, beneficiind și do asistență 
1 tehnică, la nivel național, din 
I partea unor firme prestigioase din 
I afara țării, au pus aproapo la 
I punct noul sistem. Așa Incit, în

cepînd cu 15 NOIEMBRIE, el va 
Iii operațional. Concret: serviciile 

speciale (031, 091, 031 și celelalte) 
vor deveni 931, 991, 951, ctc. Deci 
pentru „informații" se va forma 
931, pentru „deranjamente", 921, 
pentru „informații speciale” 951, 
pentru pompieri 981, pentru co- 

Imenz.i interurbane 991, pentru 
ihcmari'.i salvării, 961. Abonații 

Iiși păstrează numărul aetu d for
mat din șase cifre. .Se păstrează 
sistemul de apelare din jnterio- 

Ii'ul județului. l’< litrii convorbiri 
cu iltc localități, exceptind mu- 

Inlcipinl București și sectorul a- 
gricol Ilfov (SAI). se va adăuga 

. m plus cifra — ZEItO —in fața 
| prctixiilui inici’ irban .n Inul Deci .

• * 4 ■

pentru a vorbi 
la un post la 
ca și pînă în 
Luăm ca exemplu numărul 541515, 
Abonatul acestui număr va vorbii 
cu abonatul din Deva (nr. 611515) 
formînd aceste cifre. Dacă va 
dori să vorbească cu numărul 
611515 din Constanța, va forma 
0 91 611515. Deci nouă cifre. Go- 
municațiilc cu municipiul Bucu
rești se vov realiza adăugind ta 
fața noului număr da șapte cifre 
al abonatului din București* 
grupul de cifra OL

Trecerea numerelor din Bucu
rești pa noul sistem de șapte ci
fra potrivii unul tabel pe care 
£1 vom trimite fiecărui abonat' 
acasă, gratuit, se face adăugind 
ht numărul vechi din șase cifre* 
cifra 6 sau 7, în față. Aceasta' 
corelat cu primele două cifre 
ale abonatului din București. A- 
bonatul cu numărul 115150 
avea acum 6115150. Pentru 
suna din altă localitate vom 
ma deci 01 6115150. Pentru

Ilfov ce 
după cifra 0, pre- 

numărul din

în Petroșani, de 
altul vom forma 
prezent 6 cifre.

a4i 
fota 
SCOc

torul agricol 
va forma, 
fixul 179 și apoi 
cinci cifre. Exemplu: 0 179 41515* 
In perspectivă, adăugind In fațaf 
lui ZERO cifra PATRU vom pu-s 
tea suna România din afara țării* 
Prefixul României este, dacă sui 
nați de la Paris, Moscova sau 
Bonn 0040.

— Deci, într-o aproapiată per
spectivă, convorbiri telefonice șl 
prin fax lntcrhaționale, fură co-. 
mandă, formînd simplu prefixul. 
Go măsuri veți lua în continuare 
pentru informarea detaliată a 
abonaților?.

— în foarte scurt timp, vom 
trece la noul sistem. Abonații 
vor primi acasă un pliant oricn-» 
lativ. In preajma zilei dc 15 no-i 
iembric vom publica noi ama-*, 
minte în presă. Intenționăm, d<J 
asemenea, la nivel național, cdîi 
tarea de noi cărți do telefon.

llorațiu \I FX ANDRI.SC U

%25c3%25aemprumut.de
lector.it
ariz.it
prcm.il
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POPICE Fotbal, divizia A
Minerul Vu'can a pornit spre ... Cupa Mondială
Astăzi, echipa campioană a României, Mine

rul Vulcan, antrenori proL Valeriu Pișcoi și 
Lcantin Pop, avîndu-i în componență pe Sili- 
vestru, Pop, Ardac, Bișok, Lupu, Ncdelcu, Nagy, 
Cărare, a plecat la Segcd (Ungaria), locul de în- 
tilnire a celor 13 țări care-și dispută întiietatea 
pentru cea maj invidiată cupă în rîndul popice
lor — Cupa Mondială.

Printre participante, țâri cu vechi tradiții ca 
Germania, Italia, Croația, Slovenia, Danemarca, 
care de-a lungul anilor au cucerit trofeul, e- 
chipa noastră pătrunzând pentru prima dată 
pe poarta... speranțelor. Este meritul, în primul 
rind, al sportivilor, dar șl al EM Vulcan, prin
cipala forță de propulsie în arena internaționa
lă a sportivilor săi, director Iosif Drumuș, pre-

ședințe secție Alexandru Trestian, vicepreședin
te Doru Bolosin, care iată reprezintă România 
pe platoul Everestului, în acest atît de îndrăgit 
și totodată greu sport. Să dăm însă și Cezarului 
ce este al Cezarului. Ceilalți sponsori al echipei 
se numesc: „Roxana" SRL (dl. Bîră — autocar 
gratuit pentru 5 zile), „Mihaela" SRL Alba lulia, 
„Portase" SRL, „Faliment" (Virgil și Simota), 
„Bucium" Petrila (Ion Toacă), „Suciu" (Lupeni), 
„Minodora" (Tăbărdău — Vulcan), toți într-o com
panie selectă ce descătușează, „afinități" finan
ciare pentru o mare și frumoasă echipă, nimeni 
alta decît „Minerul" Vulcan, echipă a minerilor 
din Valea Jiului, echipă reprezentînd culorile 
patriei în oea mal frumoasă dispută — disputa 
sportivă. In numele dv. să le urăm mult succes, 
campionilor I

Cupa României

99
ȘTIINȚA PETROȘANI — MI

NERUL BERBEȘT1 31—10 (14— 
10). Meciul cu formația din A2, 
Minerul Berbcști, nu a fost unul 
dinainte câștigat, ci a fost o a- 
prigă luptă, chiar dacă învingă
torul era. oarecum, dinainte cu
noscut. Scorul s-a deschis, 
min. 12, cînd la o grămadă 
introducerea oaspeților, a profi
tat Suiogan și a pus prima încer
care 5—0. Florca a transformat cu 
precizie ducînd scorni la 7—0. 
Tot studenții au dat culoare în- 
tilnirii și au mai înscris un e- 
seu, min. 18, după ce balonul a 
trecut de la înaintași la treisfer- 
turi, iar Martinescu a fentat, reu
șind să culce balonul dincolo de 
buturi. Transformă același Flo- 
rea și 14—0. I a numai două mi-

Colocvii" la... disciplină
din 
de 
A

han- 
pe- 
fost 

de

in 
pe

nute, oaspeții au redus 
dicap, printr-o lovitură 
deapsă, autor Dan Ion. 
rîndul lor, acum, să profite 
cîteva inexactități, placaje, slabă
priză la balon și au înscris o 
încercare prin Stoica, transforma
tă de același Dan Ion și 14—10.

Primele 15 minute ale reprizei 
a doua nu au adus nimic nou pe 
tabela de marcaj. Abia, în min. 
56, cînd după o grămadă la cen
tru, balonul a fost introdus de 
adversar, acesta a ajuns la Pan- 
cu, care, cu o lovitură 
rire a pătruns pînă in 
vers, s-a „bătut" cu 
Minerului și a înscris 
los, mărind avantajul 
pentru că transformarea a 
ratată de Florca. Studenții

de urmă- 
22-ul ad- 
apărătorii 
spectacu- 

la 19—10, 
fost 
for-

țează însă scorul și în min. 68 
acesta a ajuns la 24—10. Drăghici 
a pus eseu, dar a ratat transfor
marea. Ultimele puncte s-au în
scris în min. 73, cînd, după o 
tușă lungă, Drumea au scos din 
nou balonul la treisferturi, Panou 
s-a intercalat în atac și a înscris 
la centru, 29—10. Drăghici nu a 
mai greșit transformarea și 31— 
10.

Știința a cîștigat meritat, în- 
ccrcînd să-și rodeze întregul lot, 
trccînd între două partide la „co
locvii" de disciplină, lăsînd pe 
dinafară, se pare, nume cunoscu
te, ca acela a lui Trancă. Față 
de abaterile repetate (lipsă de 
antrenamente șl jocuri), indiferent 
de „examinați", secția de rugby 
a adoptat o maximă exigență și 
examenul acesta începe să cear
nă valorile.

Rezultatele concursului Pronosport
din I octombrie 1992

Spoitul — Steaua 2 
Farul — Univ. Craiova
Brescia — Foggia 1
Cagliari — Roma 1
Florentina — Milan 2
Gcnoa — Ancona Xi

9
Inter — Atalanta 1
Lazio — Parma 1 
Napoli — Juventus 2
Torino — Sampdoria X 
Udinosc — Pescara 1
F. Andria — Ix?ccc 2 
Padova — Vcrona 1

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONAI \

REZULTATE TEHNICE: Elcctroputere — FG Ploiești 2—1| 
Dinamo — Oțelul 2—1; Sportul Studențesc — Steaua 6—3; Pro
gresul București — FG Selcna Bacău 0—0; GSM Reșița — „U' 
Cluj 0—2; Dacia Unirea — FG Brașov amînat; „Poli 
Rapid 2—2; FC Farul — Univ. Craiova 0—3; FG 
Gloria Bistrița 1—0,

M
“ Timișoara 

Inter Sibiu

CLASAMENT
1. Steaua
2. Dinamo

•)
9

7
6

1
2

1 25— 5 15
1 21— 7 14

3. Univ. Craiox# 9 5 2 2 19— 8 124. Rapid 9 4 4 1 13— 8 125. Gloria Bistrița 9 4 3 2 10— 7 116. „U“ Cluj 9 5 0 4 10— 8 107. FC Inter Sibiu !) 4 2 3 15—16 108. Sportul Sludențcso 9 3 3 3 13—13 9
9. Elcctroputere Graiox. 1 9 4 l 4 7_  7 9

10. Oțelul Galați 9 3 3 3 7—12 911. „Poli" Timișoara 9 2 6 2 10—13 912. FG Ploiești 9 3 1 0 13—13 713. FG Brașov 8 3 1 4 8—9714. Progresul București 9 2 3 4 9—12 715. FG Farul 9 2 3 4 13—17 716. Dacia Unirea Brăila 8 1 4 3 8—8617. CSM Reșița 9 1 2 G 6—26 4
18 FG Selcna Bacău 9 0 2 7. 2—20 2

ETAPA VIITOARE, 17—18 octombrie: „U“ Cluj — Electropu-
bre; Oțelul — Sportul studențesc) FC Ploicșli — Dinamo; FC Se
lcna Bacau — CSM Reșița) Univ, Graiova — Progresul București] 
St- aua — „Poli" Timișoara] FC Brașov — FC Inter; Rapid — pacia 
Unirea Bmija; GJorja Bistrița ~ FC Far'i). ■ •

l’agină realizat de 
Dorel NEAMȚU

„Marșul” Iui Militaru
ZKUL — UNIREA ALBA IULIA 

2—0 (1—0). Spectatori: circa 5000.
• Teren, excelent • Arbitraj bun
• Șuturi de poartă* II—3; corne- 
re: 8—5 • Au marcat: Grislcscu, 
min. 12, cap, mingea a lovit pă- 
mîntul și apoi a intrat în poartă) 
Radu, min. 47, șut din interiorul 
careului, în dreapta lui Seliuc. 
A arbitrat Vasile Gurt, ajutat la 
linie de Vasile Săpunaru și Lică 
Marcel, toți trei din Gonstanța. 
Observator federal Simion Sur- 
dan (Timișoara). Partida a fost 
transmisă de Radio Graiova. Co- 
tidiane: „Zori noi", „Sportul ro
mânesc", „Unirea" (Alba lulia).

Partida s-a dorit o reeditare a 
întîlnirii de anul trecut, cînd 
oaspeții erau propulsați de valoa-, 
rea lotului spre ierarhia clasa
mentului, ducînd duelul cu UTA, 
pînă la urmă, spre un deznodă- 
mînt fatal, pentru ambele echipe. 
Astăzi, (n.n — sîmbătă) ei n-au 
mal reușit să pună probleme în 
joc, fiind lipsiți de 8 jucători de 
bază, dintre care patru suspen
dați pe viață. In aceste condiții 
duelul a fost inegal, diferența da 
valoare fiind de departe în fa-, 
voarea Jiului. Jocul a fost domi
nat cvasitotal de gazde, care au 
„marșat" în „pas" Militaru, spre 
o victoric fără dubii, supunîndu-și 
adversarul la un presing total și 
dcpășindu-1 la capitolul „inter
cepții—deposedări" intr-un mod 
care, dincolo de a dovedi supe
rioritatea, a dovedit tabloul com
plet al arsenalului lor fotbalistic.

Primul șut la poartă a fost tri
mis de Stăncic, min. 6, după care 
Radu a „exploatat" zona, servin- 
du-1 din nou pe mijlocașul ofen
siv, dar șutul acestuia, s-a 
din păcate, puțin peste 
anunțînd, însă, golul. La 
cursă a lui Militaru pe ,_____
dreaptă, oaspeții au faultat în a- 
propierea careului și același ju
cător a executat cu măiestrie lo
vitura liberă acordată, jar exce
lentul Gristescu a trimis impara- 
bil_ în poartă, mingea lovind maî 
întîi pămîntul și pe urmă rico- 
șînd în plasă. Era min. 12 și în 
tribune se făceau deja calcule. A 
urmat însă un „ropot" de ratări,

dus, 
poartă 
prima 
partea

dar și un duel Seliuc — Jiul, pri
mul interpunlndu-se în min. 16, 
la șutul lui Radu, min. 18, la 
bomba lui Dodu, fiind salvat de 
bară, min. 19, a șutat Radu, și 
ajutai de tușier, min. 20, gol per
fect valabil (a înscris Cristescu), 
anulat de central, toate, aproape, 
în situații limită. Oaspeții nu au 
ajuns încă la poarta Iul Ghițan 
și cursă de urmărire, ou Stoica, 
Gașpar, Cioabă, Benone Popescu 
și Henzcl împinge valul atacului - 
cu aceeași viteză cu care se de
clanșase lupta. O fază, însă, va 
Incinta publicul. Militaru a pă
truns în cascadă în careu, a 
fentat și portarul, a trimis min
gea în stil „Dobrin" spre gol, ba
lonul a lovit maj întîi bara din • 
dreapta, apoi pe cea din stingă 
porții, ajungînd aproape Involun
tar, în ultimul moment, în bra
țele portarului. Capul lui Gașpar 
min. 39 și ghiuleaua lui Stăncîo 
min. 43, încheie doar sulta de ' 
ratări sau neșansa atacanților.

La reluare, Jiul a majorat 1- 
mediat rezultatul. Radu a finali
zat o fază cursivă — Henzel, 
Stoica, Militaru — și a înscris 
din interiorul careului, min. 47, 
cu un șut puternic și plasat. Oas
peții au ripostat prin 
min. 51, 
aproape de egalare, luft Gașpir 
min. 53. Ghițan a scos senzațio
nal peste bară mingea de 
șutată de același Nichimiș, 
imediat Stăncic să trimită și 
voleiul său în bară, min. 68, ofe
rind tribunelor un spectacol mult 
gustat.

Dodu a mal găsit o dată poziția 
de gol, Gașpar a trimis din nou 
pe lingă, iar Militaru a încheiat, 
min. 89, prin încă o ratare, mar
șul său și al echipei spre o vic
torie care confirmă valoarea.

JIUL: Ghițan — Benone Po
pescu, Gașpar, Dodu, Stăncic, 
Cioabă, Militaru, Stoica (min. 77. 
Câmărășanu), Cristescu, Radu. 
Ilenzel (min. 65, Câmărășanu).

UNIREA: Seliuc — Dobra, Măr- 
gincanu, Corpodcan, Stoica, Ilîn- 
cu. Bîran, Tămaș, Nichimiș, Mi 
tracu (min. 78, Groza), Timar 
(min. 46, Sipoș),

Nichimiș, 
iar Mitracu s-a aflat

gol, 
ca 
el

/z/////z//zzzz/z//zzz/zzzzz/zzz//z///z///zz//zzzz//z/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzz,/zz/zzzz/zzzzzzz/zzi /z/z/zzzzzzzzzzzzzzz/zzz/z.
FOTBAL, DIVIZIA A, SERIA A II-A

REZULTATE TEHNICE: Olimpia Satu Mare 
— Metalul Bocșa 4—2; UTA — FG Maramureș 
2—0; Mctrom Brașov — IGIM Brașov 1—0; Glo
ria Reșița — GFR Timișoara 2—0; FG Bihor —
Gorvinul 2—0; Tractorul Brașov — FC Drobeta
Tr. Severin 1—1; Jiul Petroșani — Unirea Alba
lulia 2—0; Jiul IELIF Craiova — 
Metalurgistul Cugir — Armatura

GFR Ciul 3—1;
Zal«u 3—0.

CLASAMENT

Corvinul
Jiul Petroșani 
FC Maramureș 
IGIM Brașov 
Mctrom Brașov
FG Drobeta
U.T.A.
Metalul Bocșa 
Unirea A. I.
Gloria Reșița
Jiul IELIF Graiova 
Armatura Zalău 
GFR Timișoara 
Mctalurg. Gugir
FC Bihor
GFR Clu.l
Olimpia S. Marc
Tractorul Brașov

ETAl’A VIITOARE.

FOTBAL, DIVIZIA B, SERIA A III A

REZULTATE TEHNICE: Minerul Uricani — 
Șoimii Sibiu 1—0; FC Caracal — Vict. Curtea 
de Arger 0—3; Arsenal Reșița — Gaz Metan 
Mediaș 2—0; Cimentul Ficni — Minerul Lupeni 
G—0; CS Tîrgoviște — Rova Roșiori 1—0; Mi
nerul Mătăsari — Metalurgistul Slatina 4—0; 
AS Paroșcni — Electrica Fieni 5—1; Dacia Pi
tești — Petrolul Stoina 1—0; Minerul Anina — 
Metalurgistul Sadu 2—1; CSM Caransebeș — 
Unirea Alexandria 0—0.

8
8
8
8
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
3
2
1

2
1
1
1
3
1
1
0
0 
o 
o 
o
1
1
2 
0
1
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1
2
3
3
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
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22— 8
14— 8
15— 8
14— 10
8— 6

10— 9 
10—10
16— 13
11— 9 
11—10
11— 13
12— 15 
10—14
15— 26
6— 9 

12—22 
12—15
9—13

12
11
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
G
6
5
5.

10 octombrie: 
Bocșa — Mctrom Brașov) Gorvinul — 
Unirea Alba lulia — FO Bihori FC Maramureș 
— CI R Timișoara) ICIM Brașov — UTA; CFR 
Gluj — Tractorul) FG Drobeta — Jiul Petroșani] 
Metalurgistul Gugir — Gloria Reșița) Armătura 
Zalău — Jiul IELIF Graiova. . ' ' •

Met ilul 
Olimpia;

CLASAMENT
1. Petrolul Stoina 9 6 1 2 20— 8 13
2. Dacia Pitești 9 5 1 3 19—13 11
3. Arsenal Reșița 9 5 1 3 20—16 tl
4. Vict. C. de Argeș 9 5 1 3 15—14 11
5. Minerul Anina 9 5 1 3 13—15 11
6. Cimenul 1 icni 9 5 0 4 •28—18 10
7. Gaz Metan Mediaș 5 0 4 17— 8 10
8. CS Tîrgoviștc 5 0 4 19—11 10
9. Minerul Mătăsuri -i 5 0 4 23—17 10

10. AS Paroșcni u 5 0 4 18—14 10
il. Unirea Alexandria 9 4 1 4 J2—15 9
12. Minerul Uricani 9 4 1 4 14—20 9
13. Șoimii Sibiu 9 4 0 5 20—17 8
14. Rova Roșiori 9 4 0 5 16—13 8
15. Melalurg. Sadu 9 4 0 5 11—19 8
16. Minerul Lupeni ' 4 0 5 9—20 8
17. GSM Caransebeș 9 3 1 5 17—17 7
18. Melalurg. Slatina '* 2 2 5 9—13 6
19. Electrica Ficni '• 3 0 6 9—20 6
20. FC Caracal 9 1 2 6 15—39 4

ETAPA VIITOARE, 11 octombrie: Victoria
0. de Argeș — Șoimii Sibiu; Gaz Metan Mediaș
— FC Caracal; Minerul Lupeni — Arsenal Re
șița; Rova Roșiori — Cimentul Ficni; Metalur
gistul Slatina — CS Tîrgoviștc; Electrica Ficni
— Minerul Mătăsuri; Petrolul Stoina — AS Pa- 
roșeni; Metalurgistul Sadu — Dacia Pitești; ■ 
Unirea Alexandria — Minerii) Anina: CSM Ca
ransebeș — Minerul Uricani.
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PUBLICITATE
COPIATOARE

RANK XEROX
prni S.C. ZORI NOI S.AI

â

Relații la telefon
93 - 545972

toți beneficiarii de agent tei mic secundar că, în data 
7 octombrie 1992, încep probele pentru instalațiile de 

' ire. Locatarii care au calorifere demontate sînt ru- 
L,aț; iă le repună în circuit.

Regia nu iși asumă răspunderea pentru eventualele 

pagube create prin inundări, (comanda nr. 17624/5 oct. 92)

^ccietatea Comercială 
,Voievodul” Com S.R.L.

Petrila
Și

Societatea Comercială 
„iiarlem” 

(româno - germană)
ca distribuitori autorizați ai Fabricii de berc „Timi- 

orcana“ SA și ai Fabricii de dulciuri „Kandia** SA, 
aiumță pe această cale actualii, eventualii parteneri de 

aceii, încheierea de contracte (comenzi) pe perioada de 
un an pentru produsele fabricilor susmenționate.

Pentru a aduce o bucurie copiilor cu prilejul sărbă- 
I torilor de iarnă, contactați ne cu comenzi ferme atit pen- 

iru produsele „Kandia'*, cit și pentru o gamă diversificată 
de biscu.ți („Eugenia**).

Pentru a avea certitudinea existenței produselor 
susmenționate, pe inlreaga perioadă a contractului, apelați 
la SC „VOIEVODUL'* și SC „IIARLEM".

Relații suplimentare; Căminul cultural Cimpa.

MICĂ publicitate!
VINZARI

V1ND urgent și convenabil LADA 1200, cu piese rezervă. Re
lații: telefon 545645. intre orele 15—18. (4981)

VlND Dacia 1300, motor franțuzesc, ușor tamponată, piese 
schimb. Relații telefon 541159, după ora 16. (4980)

VlND apartament 2 camere (Șt. O. Iosif)- Informații Viitoru
lui, 37/16. (4979)

VlND căruță de doi cai. Dobre Cornel, Lonea, Dobrești nr. 51. 
(4964)

VlND Trabant 601 stare perfectă, preț convenabil. Petrila, 
strada Republicii, bloc 114/4. (4963)

VlND Dacia 1310, 52 000 km. Telefon 550473 Petrila, zilnic. 
(4966)

VlND apartament proprietate, zonă centrală, Petroșani Nord. 
Informații, zilnic, str. Gh. Barițiu, nr. 24. (4970)

VlND garsonieră, mobilă sufragerie, mașina cusut. Telefon 
544665, 15—20. (4971)

DIVERSE
SG CONSMIN SA Petroșani cu sediul în strada Mihai Viteazul 

nr. 11, telefon 542670, organizează concurs în data de 12 octombrie 
1992, pentru ocuparea unui post de REVIZOR CONTABIL DE 
GESTIUNI (CFI). Condiții: studii superioare economice. (4906)

AGENȚIA de Turism TPZ Vulcan, organizează miercuri 7 
octombrie, excursie în Turcia, cu plecare din fața Agenției (vizavi 
de liceu). Vulcan, ora 12. Prețul excursiei 10 000 lei. (4978)

CEDEZ contract închiriere apartament 3 camere Petroșani, 
str. Păcii, bloc 1, ap. 2. (4982)

OFERTE DE SERVICIU
CĂUTĂM femeie serioasă pentru îngrijire copil 1 an. Relații 

la telefon 544979. (4982)
SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră zona Bulpvard cu apartament 2—3 ca
mere, exclus Aeroport. Relații: G-tin Miile, bloc 2, sc. 1, ap. 19, 
zilnic, între orele 15—19. (4973)

SCHIMB casă colonie cu apartament 2 camere, exclus Aero
port. Ofer 200 000 lei. Str. Gh. Șincai, 5/3. (4974)

SCHIMB apartament 2 camere, etaj 1, gaz metan — Zalău cu 
similar Petroșani. Relații Petroșani, Republicii 67/34. (4977)

SCHIMB garsonieră (bloc Auto-Moto) confort I, cu apartament 
2—3 camere. Str. Aviatorilor 13/5. (4972)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ garsonieră confort I, zona pieții. Relații zilnic 

între orele 10-*-17, Aleea Trandafirilor, bloc 5, ap. 24, Petroșani. 
(4976)

CAUT pentru închiriere garsonieră sau apartament 2 camere 
nemobilat în Petroșani, sau Lupeni. Telefon 560824. (4896)

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Antal Mihai, eliberat 

de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (4952)
PIERDUT legitimație periodice nr. 1856, eliberată de UT Pe

troșani. O declar nulă. (4895)
PIERDUT tichet butelie seria A rrr. 3154, eliberat de Centrul 

de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (4955)
PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice pe numele Popa 

Eduard, eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (4898)
PIERDUT tichet butelie seria A, nr. 3605, eliberat de Centrul 

de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (4984).
PIERDUT legitimație periodice nr. 1296, eliberată de UT Pe

troșani. O declar nulă. (4965)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Lăcătuș Petru, eli

berată de UE Paroșeni. O declar nulă. (4967)
DECESE

FRAȚII și cumnații anunță cu nemărginită întristare înceta
rea din viață a celui care a fost

MATEESCU CONSTANTIN
Inmormintarea are loc astăzi, ora 15, din strada Carpați, bloc 

4 Petroșani.

COLECTIVUL redacției „Zori Noi" aduce un ultim omagiu 
celui care a fost un bun coleg dc muncă

MATEESCU CONSTANTIN
Vom păstra mereu amintirea sa.
Odihncască-se in pace!

COLEGII dc la serviciul Protocol al RĂII sînt alături de 
dk Ilerman Anton in greaua încercare pricinuită de decesul tatălui. 

Sincere condoleanțe! (1969)

COMEMORĂRI

HOROSCOP

SE ÎMPLINEȘTE un an de cînd ne-a părăsit pentru totdeau
na scumpul nostru soț -și tată

ANTOHIE CARAMETE (TONI) 45 ani
Amintirea lui va rămîne veșnic in inimile noastre. Soția $1 

copiii. (4960)

SOȚIA Maria, copiii Nicu, Nelu, Maria (Pusa), Glara, Otilia. 
cu familiile lor anunță cu durere că se împlinesc 3 ani de cînd 
nc-a părăsit scumpul nostru soț, tată, socru și bunio

KERESZTEȘ EUGEN
Nu te vom uita niciodată. (4968)

AU TRECUT 6 ani de lacrimi și durere de cînd soarta nemi
loasă nc-a despărțit de draga noastră fiică, soție, mamă și bunică 

POBIIAN E1.ISABETA (VETUȚA)
Nu te vom uita niciodată. (4975)

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Patru ochi văd mai bine decît 
doi și totuși, căderea in plasă e 
inevitabilă.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Mătănii și jurăminte dc-o zi.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Promisiunea unui cîștig finan

ciar palpabil.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Întoarcerea pe poteca bătători

tă vă poate rezerva surprize ne
plăcute.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — (8 februarie)

Rîuri de fluid incandescent se 
revarsă spre dv.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Golaborare pasageră cu un in
divid bine cotat la bursa valori
lor.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Punețî-vă „ochelarii de cal“ și 
nu cedați ispitelor, chiar poleite 
în aur 1

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Regretul de a nu fi pus picio
rul în prag e tardiv.

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Ochi verzi, ochi dulci — roade 
amare...

RAC 
(22 Iunie — 22 Iulie)

O calomnie înveninată vă scoa
te dintre sărite.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Ajungeți, printr-un calcul sim
plu, la un rezultat spectaculos, 
Posibilă promovare.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Respectînd ordinea firească a 
lucrurilor, vă paște o marq dezi
luzie.»

PROGRAMUL
TV

MARȚI, 6 OCTOMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.30 CFI
12,10 Ora de muzică.
13.00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități. Meteo.
14,20 Muzica pentru toți.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Gonviețuiri — magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Repere Transilvane.
17.35 Tare mîndră-i ulița!
18,00 Salut, prietenii
18.50 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.50 Țelecinemateca.

GAS1M1R. (Franța).
22,25 Arte vizuale.
23,00 Actualități.
23,1j Jazz-fan.

».< lltl'A DE SERVICIU
■ Secretar de redării»

Ștefan CIMI’OI
ItcsprHiț8<l nurriâr

Ion M* sci MI V

> ' t ui țui.rscu

Cotidianul de opinii |l Informații al 
Văii Jiului „ZORI KOI“ este realizat da 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI** S.A. 

înființat! conform De
ciziei nr. 208/12.06.1901 
a Prefecturi) Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA DUJORESCU

Materialele necomandate și nePu- 
blicale nu se restituie. Responsabili
tatea morală și Juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nlrolaa Bălcescu nr. t 
Telefoane i 511662 (dlreclor-redactor |ef)| 
515972 (director executiv-admlnlsfratlv di
fuzare); 511663, 512161 (secții).

★

TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. 
Nicolae Bălcescu nr. t. Telefon 141365.


