
&w ti LA t
țK. _■ M

* * J 4 t J

L A

KiW'1 41 
r1 **1 ■

1 /

W-V'. • '< 
2?

CU/(Li/t/V DE OPINIE Șl IhFGLA AȚII AL VĂII JIULUI

Cu mască,
fără mască

Sa scumpit benzina .>i, in cadrul i mis.unilor distractive ai. 
televiziunii, cite-un actor „cu mască, iară masca'1 lace eiortu. i 
disperate să ne mai însenineze frunțile încrețite de griji, dina.i-ne 
o prețioasa mină de ajutor in traversarea etapei de t anz.u 
Aceste emisiuni devin din cale-afai a de amuzante cind actoi ..1 
este nou — nevăzut, necunoscut, — și ne e:;plică nouă telespect i- 
torilor că de la un anumit prag scumpirile nu mai țin de îesor- 
tul dumnealui, ci de un alt domeniu, situație în care cu totul alt
cineva trebuia invitat în fața camerelor dc luat vederi. Deci altă 
emisiune, alte tabele, alte calcule. A rezultat că. prinse de ani - 
țeala tranziției, prețurile de pe hirtie, calculate la litru și la 
kilogram nu se mai potrivesc cu cele din realit te as,fel inu 
actorul necunoscut a pasat r< plică pentru o emisiune viitoare. 
Nu-i nimic, sintem învățați cu „va urma11 și așteptam cu încre
dere ziua cind prețul benzinei va Ii eventual calculat la m tiu cub.

Dar, să lăsam glumele în seama celor mai calificați decit noi, 
adică să nu concurăm emisiunile distractive ale televiziunii, 
sponsorizate dc un Patron atît de important. Acest org ni<in — am 
numit Patronatul român — își apără interesele și este re. ..abil 
că ele nu se potrivesc cu interesele noastre. Daca dc la pr>. a 
rafinăriilor și pînă la stațiile PECO, prețul benzinei erei 
citeva ori înseamnă că pe această lunga și incîlcita liberă s ; 
dezvoltat o suprastructură greoaie și împovărătoare pe cne n >i. 
automobili.știi, o ducem, vrînd-nevrînd, în spate. Poate cu a . as’a 
suprastructură există nu dc ieri, de azi, ci de mai multă vre.nr 
nu se poate renunța la „serviciile11 ci. Oare, asta e ceea ce apă i 
sponsorul televiziunii, care, în numele unor interese, nu duce 
calculele pînă la capăt, lasîndu-ne nedumeriți la ruspintie 
drum ? Spunea reprezentantul Patronatului că acest <>r> nism
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Wscur tîssimel
Alegeri și veterani i
De curînd a avut loc, la Vul

can. adunarea generala a vete
ranilor de război din acest oraș, 
organizată in scopul prezentării 
dării de scama pe anul in curs 
și alegerii noului comitet direc
tor.

Ele cunoscut faptul că Aso
ciația veteranilor dc război din 
orașul Vulcan funcțione. 'ă in 
mod separat de cea similarii din 
Petroșani, subordonindu-sc di
rect centrului dc la D va. In 
cadrul acestei intilniri s-a pus. 
din nou, in discuție problema

aderării la Asociația veteranilor 
din Petroșani, Idee ce a fost 
respinsa in urma votului.

Din activitățile mai importante 
pe care asociația le-a realizat, 
trebuie să amintim ridicarea 
troiței în cinstea eroilor lupt< lor 
il.n cel dc-.il doilea război mon
dial.

In final, Asociația veteranilor 
de război din Vulcan a valid it 
un nou mandat pi ntru comitetul 
director dc pînă acum, președinte 
răminind in continuat dl Petic 
Pardos. (T. \ INȚAN)

Maxima 
zilei

Legile lui Moise o condam
nau la moarte pe femeia 
adulteră. In Egipt îi tăiau 
nasul, la Roma capul. In 
Franța de azi, dacă e prinsă, 
lumea rîde dc bărbatul ei.

CJlAMIORr

reprezintă toți agenții economici care i s-au afiliat desigur, in li 
ferent dc natura capitalului subscris, și am înțeles ca intr- ’ 
asemenea mamut se regăsesc toate mecanismele pieței — atit in
dustria cit și transporturile sau comerțul. A fost cel puțin ■ i
prinzător, dacă nu dcscalificant, pentru reprezentantul Patron -, 
tului, să se prezinte in fața telespectatorilor cu lecția ins iț i'ă 
doar pe jumătate, afirmincl ca tabel lc din ilor reflecta stoici 
benzinei doar pină la poarta rafinăriilor, iar de aici in ol > alt'- - 
neva trebuie să dea explicații. Adică, alt Patronat ? Alt., supr î- 
structura ?

lata de ce emisiunile televiziunii, care se bucură dc aii'ia 
mari sponsori, devin amuzante. In fond, cine a fost reprezentan
tul cu pricina? A fost el. oare, chiar patronul general al Patrona, 
tului român ? Sau poate numai un actor trimis la tel -xiziune să 
ne citcasca un text, să interpreteze un toi, i ntru o misiuni 
distractiva „cu mască, fără masca11 ?

Ion MUSTATA
__________________________________________________________________

Porcii fac pagubă-n bugeti
Valea Jiului deține recordul pe județul Hunedoara în ceea ce • 

p: v.te numărul restanțieiilor la plata energiei electrice consu- ; 
in ite. Media la 1000 dc abonați casnici este dc 181 reslanțieri ; 
(față dc 60—îO pe Județ), l’c locuri fruntașe se află orașele Vul- ; 
can Lupcni, Aninoasa, Uricani.„In mod normal, ne spune dl. ing. ; 
Andrei Samuel (șeful Secției distribuție energie electrică Valea J 
Jiului), ar trebui sii avem niște echipe care să meargă să-i dc- ; 
branșeze, dur în situația actuală aceste echipe ar depăși efectivele J 
noastre. Practic, aplicăm ac- a'tă măsură la doar 3—1 la sută din . 
rest mțieri, dar majoritatea se rebranșează singuri. Nu exista i 
nici o lege clară în acest domeniu. 11 dăm în judecată pe rău- ! 
platnic șl instanța ne judeca tot pe noi. Ne freacă... Mai mare '• 
d.iraua dcz.it ocaua, așa că, dc cele mal multe ori, trecem cu vc- î 
d‘i<a. La aceste pierderi sistematice se mal adaugă și problema . 
apartamentelor abandonate, care devin „bucătării menajere co- 1 
i^ctivc" (se fierb, pe rcșourl improvizate din sîrmă obișnuita — î 
care consumă enorm — alimente pentru porci)... 2

fată, deci, că și porcii fac pagubă-n buget, însă numai pină " 
I i Crăciun. Cc nc facem însă cu... ceilalți ? (Șt. CIMPOI) “

Gest de venerație
Nu doar cu prilejul Zilei Armatei Române, ci și pe parcursul 

anului, la diferite sărbători, suflete pioase depun flori la monu
mentul Generalului Dragalina, de la Lainici. Gestul emoționează 
și-i onorează pe anonimii care se îngrijesc în mod sincer de a- 
mintirea acestui brav General.

Reclamă, contraredamă
Prin unele cartiere (Aeroport 

— Petroșani, 8 Martie ■— I’etrila. 
Coroești, Barbateni) pot fi întil- 
nite mici afișe sciisc de mină 
prin care unii piivatizați încear
că sa se facă cunoscuți publicu
lui. E posibil ca aceștia să nu

dispună de fonduri pentiu re
clamă. Dar soluția nu-i avanta
jează. O reclama gratuită poate 
să-i dezavantajeze, prin efectul 
lipsei dc credibilitate. In fond, 
cine crede, în era computerelor, 
in afișele manuscrise ?.

Cu ocazia spectacolului - 
a avut loc joi, 22 octoml • I , 
Casa de cultură din P 
Mudălina Manole s-a înt Init :lin 
nou cu admiratorii rai. In h Iul 
re .ervat artiștilor, era asaifitâ 
din plin xle numeroși fan . p n 
tru .autografe. Intre cele do i i 
reprezentații, am reuș -a 
abordez și eu. in , ofid i liniilor.i 
timpului di uonil’il. Emoțion it < 
și grăbită, s a străduit să ras

la Petroșani, 
o „fală tiraijă" 

MĂBU lli/i
Căutăm un sponsor

In stația dc autobuz „llermes" 
din Petroșani, enoriașii bisericii 
din apropiere execută o frumoa
sa lucrare pentru împrejmuirea 
acestui lăcaș dc cult. Intre timp, 
amenajarea edilitară a stației în- 
tirzic. Ce bun ar fi un sponsor

— spun calatorii — care să valo
rifice spațiul din punct dc ve
dere economic și, totodată, să 
facă și o apreciată faptă socială! 
După uncie opinii, spațiul ar 
permite amenajarea unei stații 
model care să se armonizeze cu 
ansamblul lomcrcial „llermes1*.

PÎINE A
S-a făcut ordine in comerțul cu pîinc și c bine că raționaliza

rea acestui produs a fost introdusă din timp. Deocamdată sc pot 
face două constaturi: familiile mai puțin numeroase nu cumpără 
zilnic rația de piinc, in timp cc pentru familiile mai numeroase 
rația c uneori neîndestulătoare (la sfirșit de sâplămînă). Ar trebui 
ca vinzatoarele carc-șl cunosc dc mulți ani cumpăt atorii să regleze 
cererea. Dar cu multa atenție 1

Prețul florilor
S<- apropie ziua dc eternă cinstire a morților. Oare, cum va 

evolua prețul unui buchet de crizanteme ? Ca de obicei, nu nc 
așteptăm la un pact cu sărăcia tocmai din partea celor caro de 
foarte mulți ani, profită rlc ziua cind recunoștința „nu arc preț11. 
Ca dc obicei, vom avea dc înfruntat acel comerț care profită dc 
slăbiciunea sentimentelor, iar din lăcomia unor vînzătnri, In 2 no
iembrie vom avea din nou spectacolul trist al florilor nevîndute I?

Grupaj realizat dc Ion MUSTAȚA

punda coerent la întrebări. Ast
fel, trecînd ilșor peste această 
stare, discuția dintre noi a că
pătat un carac ter degajat :

— Ce impresie v-a făcut pu
blicul pclroșăncan ?

— I.-am apreciat dintotdca'.i- 
na ca pe un public plăcut, pri
mitor și călduros. Dc fiecare d itâ 
m am simțit bine la Petrowini.

— Intenționați stă reveniți in 
Valea Jiului ?

— Da, voi rev- ni cu plăcere, 
în zilele de 11—15 noiembrie, 
cînd va avea loc festivalul „Cin 
tecul adincului11, la care voi 
participa si cu.

— In încheiere, un «irul pen
tru cititorii ziarului „Zori n i“

— Le doresc multa sănătate 
și ojnirmsm...

Micro-intcrviu realizat dc
Ioan ASI’RU

student la jurnalistică
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SÎNGELE APĂ NU SE FACE !
Despre vizita in Valea Jiului 

a delegației din provincia Bel- 
luno — Italia am niaj scris >i 
.un promis să revenim cu amă
nunte. Scriam atunci, ca după 
intilnirea de la Primăria muni
cipiului Petroșani cu dl. primar 
Gheorghe Stoicuța, consilieri mu
nicipal. și ziar.ști, corespondenți 
de la „llompres” și „Evenimen
tul zilei", distinșii oaspeți au lo-t 

ndiiși la Școala genei ala nr. 1 
Petroșani. Aici, in deschidere 
un grup de copii — îndrumați 
de d-n i prof. Blendca a prezen
tat un potpuriu de cintece și 
pomi in t it limb,lc lumii. 
Ap<4 ii a-t pta o plăcută surpriză 
și anume o intiinire cu., limt.i 
italiana, l’n crup de elevi, m mbri 
ai cercului de limbă italian 1 
pregătiți de doamna profesioară 
I tipa bala, au nterpretat mici 
'■'enete și m 'd .tc. care i-.m in- 

i dat pe ital eni. Meritul este 
Kit al elevilor cit -i al doamnei 
Petiția .Uda. c ire. de-i in con
diții v.tr. ? ■ a ionul să rraliz. ze 
*".i. Ia fi -iîul spectacolului 
s-a făcut schimb do mici atenții, 
iar dl De Pan*, prim .r al co- 
țTT.in i 1 im na a sp.is in numele

. m i uli.i lin Pont n lle Alpi. 
că -e i.re in vedere .un schimb
-uliu al. schimb <!le ci >i in v li
anț •, ajutor in procurarea nia

teri, lulor didrt< tice și a celor ri e-
sare p. ntru d sfă girarea in

bun. condiții a cursurilor de
limba ital ana". Micii arti-ti au
mai prezentat un atr.it tiv spec-
tacol și pe scena Teatrului i.D.
Sirbu in r ursul lu: ă-amiczi i de
MmuiUi. unde. împreuna cu
membrii Ansamblului ari istic
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SOCIETATEA COMERCIALA ĂSTRA,, S.A. LUPENI
cu sediul in orașul Lupeni, str. Al. Liliacului nr. 2 județul Hunedoara, 

ORGANIZEAZĂ
LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA

CU strigare, in data de 27 noiembrie 1992 ora 10, la sediul societății, pentru vin/.arca următoarelor active :

Nr. cit. Denunț. a< tivului Adresa unde poate fi 
vizitat

Obiectul piine. <le 
activ itate

Prețul de pornire a 
licitației

1. Centrul de 
produse de 
ție

ptinc și 
panifica-

Str. B-dul Păcii, 
Hala agroaliinentară

Desfacere dc pline și 
produse <le panificație 3026890,00

•> C mirul de 
produse de 
ție

piine și 
panifica-

Str. T. Vladiniirescu nr. 82, 
COMPLEX ALIMENTAR

Desfacere de piine și 
produse de panificație 2612762,00

3. Măcelărie Str. B-dui Păcii, 
bloc 5

Desface carne și 
produse din carne 4871001,00

4. Măcelărie Str. T. Vladiniirescu nr. 82, 
COMPLEX ALIMENTAR

Desface carne și 
produse din carne 4065226,00

5. Magazin general pro
fil nealimentar

Str. T. Vladiniirescu nr, 82, 
COMPLEX ALIMENTAR

Desfacere de mărfuri 
nealiinentai e 2723239,00

< om.ultarea dosarelor de prezentare a activelor se 
face la Sediul Societății,

Relații despre activele ce urmează a fi vîndnte, pre
cum și condițiile de participare la licitație se pot obține 
zilnic, intre orele 7—10 la sediul societății sau la telefoa
nele: 93A560740 și 93 560042.

Pentru selecționarea paiticipanților la licitație, ofer- 
tanțu vor depune la sediul societății, pină cel tirziu în 
data de 17 noiembrie 1992, orele 14, următoarele docu
mente :

1. Pentru persoane juridice — dovada existenței Ic- 
gale a societății, pentru persoane fizice — cazierul judi
ciar.

2. Modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice 
înscrise in dosarul de prezentare.

3. Dovada bonității pe bază de recomandare bancară 
și dovada achitării obligațiilor fiscale.

Ofertanții selecționați vor depune la sediul Societății 
pină cel tirziu Ia data de 23 noiembrie 1992, ora 14. ur
mătoarele :

*„Mindra“, au incălzit inimile și
sufletele publicului care a um*
plut sala pină la refuz.

Acest mom nt al zilei — in-
kilnirea delegației italiene cu
publicul — a fost deschis pt in
cuvintul de salut rostit cu aleasă 
simțire de dl. redactor șef Mircea 
Bujorestu, apoi, alocuțiuni ma

joritatea oficialilor prezinți. O 
deosebita contribuție la reușita 
intilnirii a avut dl ing. Alin 
Udrea. care, de-a lungul celor 
lună zile cit n< -am bucurat de 
prez nța del -gați i italiene in 
Valea Jiului, s-a dovedit un neo
bosit si experim ntat translator. 
Spicuim din luările de cuvin’: 
Gheorghe Stoicuța. primar a] mu
nicipiului P.troșani: „După 100 
.le ani de la descinderea belln- 
nezilor in Va! a Jiului, iată, re
luăm relațiile directe, pentru că. 
.’1 fapt. noi atunci ne-ani infin
it" In închei rea discursului sân 

dl. pr mar a oferit președintelui 
provinciei D Htmo cheia muni
cipiului Petroșani

Dl. Os ir de Bona. preș, dinț 
ii provinciei Belluno și președinb 
al Consiliului regional VENETTO 
pentru emigranți: „Cred că noi, 
la B Uimo. nu am fi fost in 
stare să vă primim cu atita sin
ceritate și atita dragoste. S>- 
-pune ca acestea sint miracole 
pe care le face inocența, deci pe 
care 1 fac copiii. Eu trebuie sa 
vă mulțumesc și in mod personal 
pentru că. auzind poeziile și cin 
teccle de mai înainte, am resim
țit clipele de cind eram cop.l. 
In aprilie, de Paști, o delegație 
belluneza a fost aici >> a Plls 

baz.ele acestui gest care este as
tăzi inminarea drapelului pro
vinciei Belluno familiei Jiu— 
Piave și înfrățirea dintre famil a 
„Jiu-Piave" și Ponte nelle Alpi. 
Ast iz s-aii pus baz.ele viitoare-

tloment solemn: doamna ing. Daniela Blcndea, președinta
l- ainilici emigranților bellunezi, „Jiu-I’iave”, semnează „Caria de 
înfrățire”. 

lor intilniri reciproce. Strămoșii 
n-ar putea să aleaga altceva pen- 
ti u ca Petroșaniul se aseamănă 
atit de mult cu B lluno. (Și-a dat 
seama de asta pentru că a gre
șit drumul, venind spre Pelro- 

a) Taxa de participare de 26 <>00 lei pentru fiecare 
activ licitat;

b) Garanția de 10% din prețul de pornire a licitației 
activului, se va depune in contul nostru 303020101 des
chis la BCR, filiala Lupeni sau la casieria societății.

La prima etapă a licitației participă numai persoane 
fizice și persoane juridice române, care au fost selecțio
nate de societatea comercială vînzătoare.

In situația în care activul nu se adjudecă in prima 
etapă a licitației, se organizează in data de 11 decembrie 
1992, ora 10, cea de a doua etapă a licitației, la care pot 
să paiticipe și persoane fizice și juridice străine.

Licitația va avea loc dacă silit cel puțin doi ofer- 
tanți.

In cazul in care nici la a doua etapă nu se prezintă 
cel puțin doi ofertanți, va avea loc o nouă etapă a licitației 
in data de 16 decembrie 1992, ora 10.

Terenurile aferente activelor se dau in folosință cum
părătorului pină la clarificarea situației lor juridice.

șani). Mulțumesc domnule pri
mar. pentru tot ce-ați făcut pen
tru nou născuta familie Jiu-Piave 
care constituie o bază de plecare 
pentru contacte directe cu cei
lalți italienj ce se află la Sintă- 

mărie-Orlea, etc Contactele re
ciproce se vor consolida așa cum 
dorim și noi, pentru că provincia 
Belluno are un primar în exil, 
ca sa-i spunem așa. președintele 
asociației „Bellunezi nel Mondo", 

care va reprezenta cu brio pro
vincia". Dl. De Bona s-a simțit 
deosebii de emoțional in speci ij 
de prezența fetiței li na, care 
seamănă leit cu propria-i fiică.

Av. Mauricio Pamz — pre
ședintele central al Asociației 
Bellunezi noi Mondo „Poate că 
lumea nu e alit de mare cum 
credem noi. Lumea e mica pen
tru că se clădește pe valori co
mune. Pină acum cițiva ani noi 
nu știam că avem prieteni din
colo de aceste granițe. Sîntcm 
mulți care ne-am regăsit M ii 
mult da 10 mii de familii, mai 
mult de 70 mii de perso me dis
persate din Brazilia p.nă-n Aus- 
balia. din America de Nord 
pină-n Europa. Toate legate de 
un unic mare mesaj : „vrem să 
mergem înainte cu pi ielenie si 
pace". Noi nu vorbim cu cuvin
tele politicii, noi vorbim doar 
cu vocea inimii."

Cliovani Bortot, prim ir. Ponte 
nellc Alpi. „Tntr-o It: lie in care 
atît de des se copia?.i cuvintele 
americane a veni la Petroșani 
și a auzi vorbiii lu-se it di neste, 
cu toate dificultățile carp știm 
ca exista, a f<H. p, ntr i noi o 
experiență extraordinară și ră- 
mlne o obligație intensificarea 
raporturilor noastre în viitor. 
Mulțumim din inimH centru a- 
ceastă zi tuturor c< tațendor a- 
cestni oraș".

Kenatto de Panii, primar — 
T.imana: „Ca primar și ca cetă
țean al lumii, țin să-mi exprim 
satisfacția pentru faptul că. se 
pai", lumea se îndreaptă spre 
o variantă de dialog, de înțele
gere". |

Au mai fost exprimate mulțu
miri și cuvinte de salut din par. 
tta ambasadorului Italici la 
București — dl. Gtigncionni a 
unor reprezentanți ai bcllunezilor 
care trăiesc și lucrează in afara 
granițelor Italiei precum D din 
partea primarului comunei Lon- 
garone. si a familiei Urușsangua 

■— Brazilia, prin intermediul 
doamnei Augusta de Bona.

Momentul central al vizitei l-a 
constituit fără îndoiala semnarea 
„Cartei de înfrățire intre ex- 
emigr.iuții din Ponte nelle Alpi 
și familia eroigr iniilor bellunezi 
„Jiu-Piave", cu următorul text; 
„Luind in considerare dorința 
i« 'iprocă, înțelegerea și afinitatea 
de origini și tradiții ale membri
lor, familia emigrant ilor bellunezi 
„Ji’j r>iavc“ și famili i es-cmi- 
gr miilor — Ponto nellc Alpi 
semnează prezenta „Cartă de 
frăție și prieten e" in scopul it- 
profundării și consolidării unei 
colaborări fecunde, pentru recu
perarea Tunoștințci și conștiinței 
valorilor culturale și sori;.le co
mune". Semnează: pr< ședințele
familiei ex-emigranților — Ponte 
nelle Alpi. maestrul Giovani 
Brustolon și președintele fami
liei emigranților bellunezi Jiu- 
Piave ing. Daniela Blemlea. Pe
troșani, 18 octombrie 
acest prilej, familia Jiu-Piave a 
primit drapelul Asociației Be
llunezi nel Mondo. Toți cei care 
an contribuit intr-o cîl de mică 
măsură la organizarea și buna 
desfășurare a acestei vizite au 
primit mici atenții — obiecte cn 
caracter simbolic, cărți. Re ordu) 
absolut a fost realizat de redac
torul șef al ziarului „Zori Noi", 
dl. Miroea Bujoreseu care a fost 
chemat de trei ori la... rampă

Ștefan CIMPOI

HttttlIfttltlWHfmiflHMIItrurfmU.

Foc continuu
Exista in Petroșani, un între

prinzător particular care a orga
nizat munca angajat ilor săi pe 
trei schimburi. In ce ne privește, 
considerăm că e o idee valo
roasa, mai ales că e vorba de 
fabricarea piinii. Întreprinzătorul 
sc numește Ioan Alexandru Că- 
pațină, iar cuptorul cu foc con
tinuu se află la Cantina nr. S 
a Societății comerciale IMI'EX — 
PARADIS din Petroșani Ciixo nu 
cicde, să verifice!
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Victorie, în zece oameni
AS l’AKO.ȘEMl — C.SM (. A Ii VNSEBEȘ 3—0 (2—0). Deși . ai .1 

liniștit. moftul a luat u întorsătura ti așteptata. referin lu-ne I. 
iiir-pl:iv. pentru ca. >n nun. 20. un duci Lozici — Necr. dă s-t 
srddat cu acri Imitarea primului (lovitură la cap) >i cu ebnun ir ia 
o lui d -al doilea gazd.le raininind in 10 oameni \ mii fo.l -) 
iccident.Treu lit il.••ului Oprita (portarul gazel.-lor). min 13. cină 
I>•:eusvar.i. cel ma: bun jucător al oa .pețilur. a fost apr.i.-.p, dc

I Si a mai f>v-( ți i-iaba ci< car. con hicnt<>rul d legației ochip ', 
' 1 n Car os I, ș intrat in 1 ren • r.n 1 ventralului ci acei-!-n-

tuti.l sa fie dus la s, cit mai r< pede. de unde a revenit ca
un mic t imj on cusut pe t in.i. Pin la urm i lucrurile s au Imi ta

i irtxl.t a cuis in favonr, a chipei Iu C n Tun i. Prim il >1
a .. i.zul" in min I, cind J.rf'rh i c ntrat (le pe stingă puternic
in e,,rc u si Cens, mtin ui din 5.5li m a trinus. cu r.api.l. in pla i. 
disclii/in.1 sivul. Dinu si Ștefani l-ou pus la gie.i încercare t>i- 
Tru că. ea'r s-a re ir ..rc.it <k licoare data, iar Decils- ra a preot 
si >1 •in'.i — nun. 3 > Tot Constantine cu T înscris și gelul dai 
tot eu i » ml liii-et la p.eani n lin . ■n’r.irca liberoului Isuir.

P t ii dou i a l’osț mai eihilibr tă o :*iii |.,is>n'l mai nmlt. 
dar an i ■ nstrucția finală. El iu primit din n >u gol. iinetii <1
d.. r li r ni 48 eind X eoni a înscris din careu, r divini

al 1 'Șt foni. I lach.’. Dinu. Malul.. |AS Pai ■. ni)
Di is< ura S incict i Taban (CSV1) iii fost ni.,- u in ful,a por
ților, I n i doi ...laiutori i-.iu f .rut d itoria O partida far i
pretenții eLtc r-uite d și ac. st • momente „extr i-sportivc*” «nunti, 
d ■ icum. .> iri . ■ rit •dilate.

V ,r. i 't f'ld, ba M.irius. ajutat d F.ua.ian OvLliu -i 
I) .n i. o .t i trei I n <1 ii).

(...................................................

Descoperirea 
antrenori'.or, 

iJr»eopi
I MIXERUL UP.1CANI — GAZ 
ț METAN MEDIAȘ 3—1 (2—1). A 
I fost înv n â una dintre iele mai 

pui mice ec> pe din această s •- 
r. . <s lupa b.j Titi Frâlik'i. •'u 
ex-d.vizionarul .A Cen.m c >n- 
ducător de joc si cu o m ir.' ti i

1 diți ■ i-n foțbaiiil românesc.
fi -d le au jucat eminamente 

of miv. sapiinm lu-și .idv*rsur.i' 
la un p-.sinz t- tal făcihdtl-1 i3 
pe eșcasca. in nun 25. (lud I lo 
rescu i înscris din ini; rioral ca- 
r ulm. Dar t v.-nit i pal iro.i min. 
3o. greșeală a f mdașului dreapta 
<-in l oaspeții au punctat, dar i- 
mediat Pricepi a restabilit ord: 
nea iducind din nou avantajul 
de drept pe tabela de marcaj 
După pauza, aicla-i aspect iu 
jocului cu participarea întregii 
lorinalii in atac ?l același l’ri 
eopi (adus din campion atu] ju- 
d.-toan) a ins ris in min 75 golul 
trei. Min-' u) d sprinzindu-st? de
tașat de un adversar nu numai 
m omod Iar si foarte puternic

i o l b a I î e m i n i n
l'XI'. 1- U’I I '. TEA PE1 HO 

ȘAXI CER '(I. Ml RES II—I 
t2—I) Ajun’i’ m „viiAnl- d..
forma. elev ■ .mir. n .i'il.ir Vi- 

ș,in. s-.a d' zbm’iut piu -i simplu 
duna p i . a. cind au m.a c.it • * 
• 1 ipa gol. iței ind r P.r prez n i 
în tribune ■> d ibl.i viciu.' e ( o i 
, i - ■ e uni la ru li - ‘. i ini. a -- 
(’SM Sil-.io .i.—f) dar >i nn sp ■■ 
ta om .ar. n-a,i lipsit

ti' e telmiei; surprinzatoai c și go
luri de marc r ifin.unent tehnic

Cl'lî d desilu.l.' scorul la u.i 
mt1'. at.r i apid. min 23, <1 ir

mu-I it Simona Niță egalează 
(a in min 31 I .upu sa p imi’.ă 
balonul in plasa, pi mlr-o lenta 
eu i.ih iiul, pr. Iiilnd conducerea

A urmat rei ilaliil pentru
ca 1 iii m i mm I!’. a ridic .'. 
scorul ia .! I. a' liuiic p' rsonala

l.upu. 1 — I, min. 56. Circul 
j—I min. 61. — bara gol. Toe.'.r 
t>—I. min. 66. Lupu 7—I, min. 
70, lovitura libera direct^ și dm 
nou Titianu. H—1, min 79 gol 
cu stingul

UNI VERS! l'A IEA: Popa
Bel t. Kiss lî . Ciul.ivii. Kis» M.
I'ocar. Nitâ, S.u b <min. 50 Cer

ci I). Ștefan. Lupii. Tili.mu (Ș r- 
b.m, Iillrjl.li).

Rl.ZLI.i AI E l EIINICE C I r ni s .,.(]. ., — 
E mina Sf. (tiu T .hc 2—I: Ardei, ana Alba 
lulii — l’J Oradea II— i); .Mue.i t Cluj — Efa- 
mur.i S *.i M ri 4—1; I nl\■ rsitub a Petro,ani 
— CI li E M- ■ .3—I In li's Sibiu — a --l.il.

CLASAMENT
1 i nivel hii ,i 6 (> U 0 20— > 1 *.

1. )|>» <1111 i.j, l|< , 7 j >J 2 IU 7 10
3 Ar<icle m-> Mi ,i l C 4 1 1 III — 3 9
4. Ej<iunu i S i ,i M. i c b 1 1 1 11 — 7 9
5 Miv.it Ciul b <’ 1 3 12 — a
h. 1 ri'les sili :. (• 2 1 3 10- 10 5
7. CT 11 1 < M1 ire? b 0 3 3 !l- .14 3

1 ■ riiin.i Si. l l'n <>r gbe 7 J 0 6 III 32 2
y. tU Ora. le,i b 0 1 S .!— 23 J

E.iAI’A VIITOARE 31 orVmibi ie: In-li • S -

biu — Ardi le na Alba lulta; ELtm ira S ilii 
Mare — Universitatea l'.troșmr, fU Oiad<a - 
M'ujti Cluj; Etinin.i Sf. Gli> .>i glie — Cit: l'g. 
Mureș, Uolorom Crxlle.i — sui.

z/rzzzz/zzzzzzzzzzrzz//zzzz?v/zz/z////z/<z»zzvz?zrM/zz»m«.

Campionatul județean

„Surpriza”

etapei
METALUL CHISCIOk — PARiNGI’l I.ONEA 

2 0 (1—V)- Meci punți j f'aiingiil, rare
are mai; probleme cu portarii, Ilin.J supună la 
un joc foarte tare, i» i-arc cm intui de ordine 
a fost victor a cu or.ei prt.l a gazdelor. L.-i 
pauza, scorul a fost I—0, iai n-irtca a dmm 
• onlrolată cv.i -itot.d de oaspeți. Metalul a mal 
pun< lat o dată, min HH pecetluind rezult,ilu) 
final dc 2—0.

Mrazz/zzrZZZZZZIZZZZZZZZZZZXZZZZZMMMrZZWMVZZZMMWrZZZMZl

Fotba’, divizia C
Rl-.Z.. 1.1 A I E 1EILX1CE: Minerul X ulcan — 

V I-'R Sini r a J U, \h taloplasti. a Or —
Victoi ia i .dan 4—2. Mui rul Glii lai i — Mu
ri șui Dgsa 2—4, Jlabi r Hațeg — Mite ruj Ani 
iioas.i 3 0; .Vb talul Cr.scmi l’aringul I .oliva
2 -0. Minerul Certei — l'asior Omșlie 13 0,
Con trm torul Hunedoara — Minei ul 1 buc 
2 li; Minerul Birbat, ni — Aurul Brad 4 -2.

CJ ,A.SA M EX E

Minerul

1 Miiurul Vulcan 11 9 1 1 2;>—- « 19
2 l’.iring.il Lunea li t 1 .1 24--1 l 15
3 Habci Hațeg 11 6 3 2 IH - 8 15
4. (’on-triictvrul III) 11 7 0 4 31--18 14
3. Minorul Cei’< | 11 5 3 3 31-- 1 1 l.l
i> Cl'H iiimori.i 11 6 1 4 ■2<i— 1 1 13
7. Mi taluf)l.istic,i 11 6 0 5 37 2f» 12
H Viclori.i Ci'ilan 1 1 6 0 5 2 1 II 12
•i Mureșul 1). v,i 11 ă 0 6 16--21 10

li». Minorul Xnin,i.r<i 11 j 0 fi 15--20 Bl
II Minorul Bărljâlen 11 □ f) fi 1 fi ■2!) 10
J2. Mim-rtil Ghi'lui i H 2 ’3 fi lă -2fi 9
13. Mini'tbl TctiUc 11 1 0 7 1.1 32 8
14. .Metalul Gnscii r 11 3 1 7 17- -21 7
15. Aurul Brad 11 3 1 7 12--23 7
16 Eavioi Oră.șlie 11 2 0 ') 11 - 53 4

noiembrie:El APA VII TOARE. I
Aninotsa — Metalul Criscior. Mure-țlj] l)ci > — 
H.iber Hațeg; Victoria Calun — Min rol Glie- 
lari; CER Simeiia — Mdalopla.si.ica Orâștiet 
Minei nl Tcliuc — Minerul Vulcan. Aurul Brad 
— Consti uetoru) Hunedoara, l'avior Orăștic — 
Mmi-rul Burlxiteni; Paringid la ne.i - Minora) 
Certei

1‘otbal, divizia B
Era i—LI, minutu 99

VICTORIA CURTEA DE ARGEȘ — MINE
RUL LUI’ENl 3—-0 (1 — 0). Mm rul a jucat Im â 
cinci lit’iltirr. Elicheș, Ungurer.nij, Kiaitlil. Popa 
Junei, V. Patina, lacind totuși fața Jocului bun 
al gazdi !<>r. I’rinuil gol, greșeală de portar, a 
fost in-cris m mm. .’l din corner, repriza in- 
chr'ntl-.-se cu acest rcziJt A limită. Golurile 
•tot și trei k mi marcat în min 92 și 93, pre- 
lungiri acordate gralmt.

Direcția de 
teîecom unica t i« 

Hunedoara — Deva
A x U N Ț A

(uuifoiin Ordinului Ministerului Cotnimiențiilof nr. 
70 din El dccctnlirie 1990 privind echifianienteie terminale 
de telecomunicații:

— instalarea e< itipamenhilui de telecomunicații se 
poate lace, fie de către unitățile .inarținmd K.A. ROM 
TI’LI'.COAI, fie prin grija iitijizalortiiut (unii ții economice 
bene'iciarc), cu respectarea reglementărilor in vigoare.

— Concctareti la rețeaua publică de telecomunicații 
se potiie face numai pe baza avi/uiuj de ptmcic in func
țiune emis de unitățile teii oriale aic li-A. TE!.EC( il
(Direcția de te’e emunicații Huncdoara-Deva).

— Intrcj iu, rea (Sl'.RX 1CE) rehipame.Htului se piti
te face atit de unitățile R.A. ROM rEL,vOM, cit și dc 
alte unități din sectorul de stat sau particular, autorizate 
de Ministerul Comunicațiilor.

— Agenții economici tare au execulat lucrări de te
lecomunicații (instalare de echipament nou sau înlocuirea 
echipamentului proprietatea R.A. ROM TELCOM cu echi
pament propt’iclalea abonatului) min alte, unități din sec- 

, torul de stat sat*, particular, deci! R.A. ROM TELECOM 
sini obligați să solicite avizul R. E ROM TEI ECOM penttu 
conectarea la rețeaua puhlitâ de telecomunicații a ediiș 
pamentului.

In cererea pcntm obținerea ax izului este necesar a 
se menționa :

1. Denumirea și adresa unității
2. Denumirea echipamentului
3 lipul
1. !■ ahricat de :
5. Instalai de :
Recepția lucrărilor se \a efectua OBLIGATORIU îfl 

prezența reprezentanților Direcției de telecomunicații, 
ocazie cu care se va întocmi protocolul plivind funcționa
rea instalațiilor dc telecomunicații.

ROM i’EI ECOM poartă râsputideiea dezvoltării tu
turor mijloacelor de telecomunicații in România și sta
bilește normele generale obligatorii privind construirea, 
exploatarea și dezvoltarea mijloacelor de Tc.

(onectarea unui echipament nou instalat la rețeaua 
publică sau înlocuirea echipamentului in funcțiune cu 
un alt echipament Iară avizul Direcției dc telecomuni
cații constituie CON'l li WT.N | IE sj se tratează confoim 
reglementărilor in vigoare.

Reprezentanții unităților economice care sint autori
zați să execute lucrări de telecomunicații in jud. Hune
doara sint invitați la sediul Dir. de telcccmunieații Hu
nedoara — Deva, in data de 3. XI. 1992, ora 10 pentru a 
stabiii, de comun acord, principiile de colaborare.

1 M P O R T A N T
lncepind cu data de 15 noiembrie 1992, ora zero, 

in România seta whimba sistemul d<> numerotație tele
fonică.

Iii jud. Hunedoara, dc la data de 1 august 1992, nu
merele de apel ale posturilor telefonice sint formate din 
(> cifre-

Xhonații telefonici din rețeaua telefonică automată 
din județul Hunedoara vor coiuunica intre ei formînd la 
discul aparatului numărul de apel chemat, format din 
(> cifre (fără prefix).

Pentru convorbirile telefonice interurbane automate, 
cu localităile din alte județe, se va adăuga cifra „0“ în 
fața prefixului actual.

Comunicațiile telefonice cu abonați» din București 
se vor ivaliza adăugind în fața numărului format din 7 
cifre a) abonatului chemat grupul dc cifre „01 iar cu 
ahonații din sectorul Hfov formind cifra „0“ urmat de 
grupul dc cil're 179 și numărul de apel al postului telex» 
fonic chemat.

Pentru servicii spe» iale, cifra „0“ st va înlocui cu 
cifra „9*' astfel :

921 DERANI A Ml N I E
931 INIORMAIII ABONAI!
!MH SALVAREA
971 SERVICII INTERNAȚIONALI;,
981 POMPIERII
991 CONVORBIRI INTERI RRANE
Comunicațiile internaționale din România către orice 

alta țara se obțin ptiu păstrarea modului actual dc forma
re a numărului. (Setviciul specia! 971).

Pentru informații detaliate, rugăm a vâ adresa noului 
serviciu special .,0'î0“ <are, după 15 noiembrie, v .> de
veni „950"

iring.il
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PUBLICITATE
Casa de cultură a 

sind catelor Petroșani
INAUGUREAZĂ 

PROGRAMUL DE FILME VIDEO

I 
!

pe ViDEOPkOIECTOK
— diagonala ecran 6 m — 

Joi, 29 octombrie ’92, ora 17,00. 
în sala mare

CU PREMIERA FILMULUI

RÂflDY
cu

SYLVESTER STALLONE
Un film de acțiune... un film sexi...

UN STALLONE INEDIT !

DIN PRESA STRĂINĂ

Genocidul din
Comisia pentru drepturile omu

lui și relațiile naționale a Parla
mentului Republicii Moldova a 
adoptat și expediat organizațiilor 
internaționale ce se ocupă de 
problemele drepturilor omului, o 
declarație în care se arată în
tre altele că „Războiul declanșat 
in Transnistria de forțele sepa
ratiste proimperiale, susținute di
rect de Moscova și de Armata 
a 14-a, de ocupație, a Rusiei, a 
pricinuit Republicii Moldova 
colosale pierderi umane și ma
teriale".

Transnistria și Benderul (Ti- 
ghina) continuă să se afle sub 
ocupația Armatei a 14-a a Ru
siei, continuă lichidarea structu
rilor de stat constituționale, con
tinuă genocidul împotriva popu-

Transnistria
lației autohtone moldovenești, 
se menționează în declarație. 
Hunta separatist-smirnovistă și-a 
întețit acțiunile violente, lezea
ză în mod fățiș drepturile omu
lui, a declanșat o adevărată te
roare împotriva tuturor celor 
care nu îi susțin politica, mai 
ales împotriva populației indi
gene. In Transnistria, unde mol
dovenii alcătuiesc peste 40 la 
sută din populație, se închid gră
dinițele cu instruire în limba 
română, în școli a fost interzisă 
grafia latină. In cazematele smir- 
noviste din Tiraspoi sînt supuse 
torturilor multe persoane ares
tate ilegal. Se adresează un apel 
forurilor internaționale, să in
tervină, pentru a salva viața 
oamenilor arestați șl torturați.

REȘCA fHJBLICITATg

Societatea Comercială 
Agroindustrială 
S.A. Baia Mare

str. V. Alecsandri nr. 103
Telefon 99 113180; 99 11 1203; 99/111201

Oferă, la prețuri avantajoase și negociabile:
— confecții din stofă ți lină

■— pardesic femei și bărbați
— sacouii bărbați
— geacă bărbați
— Jiaină 3/1 bărbați
-- paltoane femei
— costume taior femei
— fuste femei
— jachete femei
— haină de piotecție cu blană din MRK
— confecții din blană naturală
— haine velur 3/1 femei și bărbați
— haine velur lungi pentru femei
— veste și geci din velur
— haine din re’on cu blană naturală din MRR
— huse auto din blană naturală
— papuci pentru casă, din blană naturală
— confecții din piele de ovine, bovine și porcine
— geci pentru bărbați și femei
— fuste pentru femei
— haine 3/ I pentru bărbați și femei.

Toate produsele se găsesc intr-o variată gamă meda
listică, de culori și tipodimensiuni.

Societatea Comercială 
„ Impex Paradis”

Cantina 8, str. Ilic Pintilie, execută, non-stop, la 
comandă: colaci, parastase și alte produse de patiserie și 
panificație, cu diferite ocazii.

Telefon 514521, 513100.

V1NZAR1

V1ND motor, cutie viteze, diferențial cu planetare, instalație 
electrică, brațe inferioare, superioare, ansamble complete Merce. 
des Diesel, preț convenabil. Informații telefon 542321 la orice 
oră, str. Avram Iancu, bloc 9A, sc. 2, ap. 15, lingă Piață. (5351)

V1ND urgent casă cu dependințe și 100 mp teren, str. Bur- 
dești nr. 1, Lonea. Relații: între oreie 11—16. (5402)

ViND Dacia 1310, preț 1000 S sau 500 000 Ici. Informații tele
fon 543643 zilnic, 20—21. (5403)

VÎND garaj cărămidă, zona Maleia. Informații: telefon
515520, după ora 16. (5338)

diverse

SOCIETATEA Comercială „Suciu" Lupcni vinde en gros, 
non stop, la prețuri avantajoase: whisky, bomboane, alune, bis
cuiți, acadele, gumă, ness, Assos, Las Vegas, Bastos, * săpunuri, 
cafea boabe, pantofi și camion IFA (6,5 tone), tracțiune față-spate. 
B-dul Păcii, nr. 7, Bărbăteni. (5320)

CEDEZ spațiu comercial, telefon 542761, zilnic orele 14—20 
(5405)

TRADUCĂTOR autorizat efectuez traduceri din .și în limba 
germană, acte diverse. Adresați-vă la ing. Lindner II., str. G. 
Miile, 4, sc. 2, ap. 37, Petroșani. (5344)

.SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 3 camere cu garsonieră sau apartament 

2 camere, Petroșani, Aviatorilor 34/2/77, etaj 10. (5342)
SCHIMB Dacia 1310 cu contract apartament zona Puringul— 

centru. Informații: telefon 543613, zilnic 20—21. (5103)

PIERDERI

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice nr. 7844, elibera
te de UT Petroșani. Le declar nule. (5337)

PIERDUT carnet student pe numele Osnaga Aurelia, eliberat 
de UT Petroșani. îl declar nul. (5340)

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice pe numele Diaco- 
nescu Marius, eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (5343)

PIERDUT carnet șomer pe numele Raduca Maria, eliberat de 
Biroul forțelor de muncă Petroșani. 11 declar nul. (5341)

PIERDUT legitimație periodice pe numele Mera Gălin, elibe
rată de UT Petroșani. O declar nula. (5346)

PIERDUT carnet student, legitimație bibliotecă și periodice, 
pe numele Kunjak Dan Ioan, eliberate de UT Petroșani. La de
clar nule. (5349)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Szasz Laszlo, elibe
rată de EM Vulcan. O declar nulă. (5348)

COMEMORĂRI

FAMILIA Biter amintește cu durere că s-au scurs 5 ani. res
pectiv 3 ani de cînd

NEGREAN WILMA și MIIIAI
nu mai sini printre noi. Odihnească-se în pace ! (5345)

SOȚIA și copiii anunță cu durere împlinirea a 6 săptămîni de 
cînd ne-a părăsit fulgerător cel ce a fost un bun soț și tată 

FODOR IOAN
11 vom păstra mereu în inimile noastic. (5347)

AU TRECUT 6 săptămîni de la decesul fostei dragi vecine 
OTOMEGA MARIA

Odihnească-se în pace. Băbuță Maria, Borhină Augustina. (5350)

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar do redacția

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr

Viorcl STRAUȚ 
Corectura 1

Emilia ACIHREI șl Viorica FIRȚULESGU

Cotidianul de opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat do 

SOMETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

infllnțotă conform De
niei nr. 208/12.0G.1991 
C Prefecturii Județului 
Kunedoara.

Director 
SURCEA BUJORESOU

Materialele necomandate și nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală șl juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Briza devine uragan, la o sim

plă șoaptă...
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie _ 20 decembrie)
Aveți șansa unică de a cîștiga 

enorm, plătind foarte puțin.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Părăsit(ă) de toți și de toate, 

rămîneți totuși cu conștiința cu
rată.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie) 

„Anonimus” prinde contur șl- 
și declară identitatea.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Mesaj „secret”, recepționat prin 
mass media.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie) 

Surpriză la cină..
TAUR 

(21 aprilie — 20 mal)
Cel așteptat vine astăzi prea 

devreme și pleacă învăluit în 
mister.,.

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Ceea ce curge înseamnă că «• 
pierde. Cîștigul e la altă rpi

RAC
(22 Iunie — 22 Iulie)

Lecții „gastronomice” în parti
cular.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Astăzi pică ceva și... se sparge.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Leu cu leu, gemeni cu gemeni 

și o balanță strîmbă...
BALANȚA >

(23 septembrie — 22 octombrie* 
Inelul care vi se oferă e fals.

PROGRAMUL 
TV,

MIERCURI, 28 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii/ 
ționalc din Republica M 
dota.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial. MARG SI SO- 

FIE.
11.15 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Audio-vizual studio.
14,00 Actualități.
14.15 Civilizația montană
14.45 Praga.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Tclcșcoală.
16,00 Toamna frunza-ngălbeneș- 

te...
16.20 Lumea sportului.
16,50 Tragerea Pronocxpi cs. 
17,00. Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Televiziunea vă ascultă!
18.30 Rock Iive.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. MAMA LUCIA.
21.45 Memorialul durerii.
23.15 Universul cunoașterii.
23.45 Actualități.
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