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D/. ing. Gh. Rancea despre
negocierile de salani

■ Cel care ezită are, câteodată, dreptate
„Să fim corecți până la capăt: grila 

este făcută de sindicale S-a forțat nota 
și a fost a xeptaiă așa cum este ea. Acum 
se vine și se spune că nu c bună. Pentru 
4 LOC de oameni din preparații și pentru 
capul tehnic din țoală Valea Jiului pro
babil că nu e bună. Dar, din picate, eu 
nu am o altă grilă. Fu au pol s o aplic de
cât pe asta. Poate că in elapa următoare 
o st încercam sâ soluționăm problemele 
care s-au ivit pe parcurs. Eu recunosc că 
sunt, dur nu pot sa bulversez această grilă. 
Pentru că atunci o iau, iarăși, de la capăt 
și intorc, din nou, lucrurile pe dos- Pen
tru fiecare caz și pentru fiecare grupare 
de oameni o să trebuiască găsită o soiu-

se □- 
admi
re sol-

ționare- Ca principiu, accept să mi 
ducă problema, convoc consiliul de 
nistrație și vom găsi modalitățile de 
vare dacă e normal și se justifică. Lumea 
este surescitată. Să-i lăsăm, deocamdată, 
să-și vadă de treabă

Pentru că lumea este, așa cum zice dl. 
Rancea, surescitată ne permitem să adău
găm, în scopul detensionării relațiilor, o 
maximă de peste ocean. S-ar putea dovedi 
folositoare. Nu trebuie să conduci nego
cierile înainte de ora 10. Dar nici după ora 
16. înainte de ora 10 pari nerăbdător, iar 
după ora 16 partenerii tc cred disperat.

M BARBU
•

întâlnire Gh. Berea- 
Cristina Dâau»escu-i*oișor

Aflând dc rezultatul pe care 
l-a obținut la Djakarta — Indo
nezia — marea maestru interna, 
țtonalu la șah, d-na Cristina Bă- 
dulescu-Foișor, dl. primar a ținut 
s-o invite la sediul Administra
ției Publice Locale pentru a o 
felicita. Reamintim cititorilor 
noștri că d-na Foișor a reușit să 
se califice la turneul candidatelor 
la titlul mondial obținând, intr-o 
companie selectă. 8 puncte din 
13 posibile. Aceasta ins canină că 
șabista româncă — născută la 
Petroșani — se află, astăzi, în 
primele 10 șahiste ale lumii. Cu 
ani în urmă a avut, din partea 
clubului Jiul, o dezlegare în alb. 
In termeni tehnici asta însemna 
că putea alege orice club de pro
fil din țară. Tatăl șahistei, dl. 
prof. Badulescu, susține că acel

gest cie generozitate dm partea 
clubului petroșănean trăda o 
neîncredere manifestă in forțele 
Cristinei. Imensul buchet de flori 
oferit de dl. primar Berea a rej- 
șit să șteargă, după opiniei antre
norului său dl. ing. Ovidiu Foi
șor, gestul de odinioară al con- 
citadiniior noștri. Drept pentru 
care soții Foișor au promis că 
sunt gata să participe la un si
multan de .șah, în Petroșani, Ia 
sfârșitul lunii septembrie a.c. 
Sunt invitați, de pe acum la 
mese, 50 dc iubitori ai sportulu-i 
minții. Doamna Cristina Bâdu- 

lescu-Foișor i-a propus, încă de 
ieri d-lui primar o remiză dc 
salon. în semn de mulțumire 
pentru onoarea pe care i-a făcut-o.

Mihai BARBU

GRĂDINII A, NU GRAD1NUȚA !
Prin grija conducerii RAGCL 

■Petroșani — Aninoasa, in special 
a domnului director Petroviccscu, 
la parterul unui bloc de la Is- 
croni se va deschide și va func
ționa, dc la 1 septembrie, o gră
diniță nouă. Grădiniță și n(| gră
diniță, adică un loc în care ur
mașii șoimilor de altădată vor

, In loc de „Dracula**

avea prilejul de a se cunoaște și 
de a deprinde primele reguli ale 
sistemului educațional instituțio- 
nalizat. Sunt create toate condi
țiile, inclusiv încălzirea centrală, 
singura grijă ce rămâne în sar
cina ministerului de resort, fiind 
asigurarea unui post dc educa
toare. (Șt. G.)

Procesul RAH-vgj
Cu o întârziere de 15 minute față de ora afișaîâ la avizier s-a 

reluat celebrul proces RAI! — Liga Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului. Acesta, vă reamintim, a fost declanșat prin acțiunea nr. 
4478 .introdusă de Regie la data de 12 august a.c. Reclamanții 
solicitau „constatarea neindeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 
15/1991 pentru declanșarea și continuarea grevei.1*

Completul de judecată compus din d-na președintă Georgeta 
Ilinca și d-na judecătoaie Gherghina Șerban a constatat ieri, 25 
august a.c., că Regia Autonomă a Huilei a fost reprezentată de 
d-na consilier juridic Elena Medveș iar reprezentanții Ligii au 
strălucit prin absență. Doamna Medveș a .solicitat instanței o 
amânare pentru că, în termenul scurs de la ultima ședință și până 
in prezent, nu s-au putut evalua toate pagubele produse pe timpul 
grevei minerilor. Instanța încuviințează solicitarea și acordă un 
nou termen in data de 8 septembrie a.c. Dc asemenea s-a solicitat 
Regiei să precizeze dacă o parte dm prejudiciu a fost recuperat 
prin munca minerilor în zilele de sâmbătă. Au fost prezenți în 
sală reprezentării i ai televiziunii române, ai prese; centrale și lo

cale. (M. BARBU)
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Precizări referitoare ia a<l-

iniîcrea în Universitatea Teh

nică din Petroșani

Caklura - via Capațâua
Conducerea primăriei a avut plăcută surpriză de a găsi 

mapa de corespondență o cerere neașteptată. DI.

Dc la 1 octombrie vom 
avea apă caldă

Conform celor declarate de 
domnul FI ridâr intr-o discuție cu 
ziariștii, purtată recen! la sediul 
l'E Paroeem, există șanse ca de la 
1 octombr.e să se reia livrarea 
apei calde menajere către popu
lația Văii Jiului. Operațiunea 
este condiționată insă dc achita
rea dc către RAGCL-ur, a dato
riei restante: Petroșani — 583 

milioane, Vulcan — 151 milioane 
și Lupeni — 77 milioane, datorii 
recșalonate cu terinen-limită 30 
septembrie. Hotărârea l'E Paro- 
șeni poate fi anulată numai de 
un for superior, respectiv 
în această eventualitate, 
lațiile au fost pregătite, 
cut la umplerea lor cu 
aceste zile urmând să se
zc o circulație de probă, 
încălzire. (Aviz celor care 
caloriferele demontate, 
aerisire!“). Vom reveni pe larg.

în 
mapa de corespondența o cerere neașteptată. Dl. loan Alexandru 
Căpățână solicită, nici mai mult nici mai puțin, decât administra
rea centralei termice nr. 12. Domnia sa se obligă să retehnolo- 
gizeze tot punctul termic și sâ-1 doteze cu aparate de mâsmă și 
controb A'ta înseamnă că omul va plăti exact cât a consumat. 
Analizând cererea, dl. primar Ghcorghe Berea și dl viccprimar 
Gabiicl Cristescu s-au declarat, imediat, de acord. Este un acord 
de principiu. Domniile-lor intenționează ca la prima ședință a 
consiliului local să supună atenției această cerere. Conducerea 
administrației publice locale crede că privatizarea nccsjjij domeniu 
este, la ora actuală, o posibilă cale de a ieși din impas. Concu
rența, ne-o dovedesc capitaliștii, e generatoare dc căldură. (M.B.)
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REN EL. 
insta- 

s-a tre- 
apă, în 
efectue- 

fără 
au 

„pentru

„Sa ne ooișnuim să trăim
Șase tineri din Valea Jiului au ■ 

mania în perioada 1 —10 august, la 
Crucii Roșii germane: 
Boacă și 
J-oredana 
voluntari 
lialei de 
cu multă 
Silvia Nylaș, și ea una din cei șase fericiți care 
au văzut Germania în această vară.

Vizita s-a constituit intr-un util schimb de 
experiență, dar a fost și o binemeritată recom
pensă pentru acești tineri, caic au făcut o 
pasiune din grija pentru suferința aproapelui. 
Grupa de tineret are 36 de membri, între C și 
24 de ani. Ej sunt „pepiniera de cadre" a viito
rului Crucii Roșii în Valea Jiului.

Crucea Roșie germană a trimis în România,

vizitat Gcr- 
i invitația 

Adina Somodi, Dana 
Nicoleta Nylaș — lideri de grup și 
Antoanela Bănoiu și Mugurel Borcan 
în cadrul Grupei cie tineret a Subfi- 
Cnice Roșie Valea Jiului.
dăruire .și pricepere de domnișoara

organizată

pe piCioareie noastre!
din *92 până acum, 11 
Ultimul convoi va .sosi 
tombrie, iar de la 31 
germană se retrage definitiv din România 
drcptându-.și atenția spre jjlte zone fierbinți dc 
pe mapamond.

Acesta nu este însă sfârșitul colaborării ro. 
mâno-germanc în acest domeniu. în 1994 grupa 
de tineret a Crucii Roșii din I’lauen va veni la 
Petroșani, prilej cu care se va semna un proto
col de parleneriat Plauen — Petroșani.

Doamna Silvia Nylaș, secretara Subfilialei dc 
Cruce Roșie Valea Jiului, e puțin întristate» de 
slaba participare a populației la acțiunile ini
țiate de Crucea Roșe: „Nc-ant învățat să pri-

Ștcfan CIMPOI

convoaie cu ajutoare, 
pe la -sfârșitul lunii oc- 

decembrie Crucea Roșie 
in-

(Continuare in pag a l-a)

Am văzut
■ „Mai bine beam un rom!**

pe dracu’
Aș putea să exclam, asemenea poetului, 

„Și eu l-am văzut pe Coppola!**, clar nu 
fam văzul bine. Tot respectul pentru maes
tru, nu și pentru noul său film încununat 
cu patru „Oscar“ uri. E drept că nominali
zările au fost pentru decoruri, costume, 
efecte optice și machiaj, dar asia nu scuză 
aiureala de pe ecran-

Figura legendara a unui neînfricat dom
nilor român e înecată în sânge de lilieci, 
vampiri și șobolani și echivalata — nici 
mai mult nici mai puțin — decât ciț Anti- 
clirist! E prea mult, chiar dacă am faca 
abstracție de faptul că România devine, 
Ân acest film, o „țară în care Diavolul și

copiii lui au chipuri umane**, iar oștenii 
lui Țepeș sunt numiți „țiganii lui Dracula". 
E prea mult, chiar și ignorând faptul că 
Varna este considerat, in același film, port 
românesc!

„Dracula** s a vrut un film dc groază 
excepțional și, înlr-o oarecare măsură, a 
reușit. Te îngrozește prin inconștienta cu 
care calcă in picioare sentimentele unui 
întreg popor și, nu in ultimul rând, ade
vărul istoric. Regret timpul pierdut in fața 
ecranului și ma alătur celor care, la ieșire, 
au privit înapoi cu mâhnire: „Cu banii 

ăștia, mai bine beam un roml“ Despre rest.- 
numai de bine (Ștefan CIMPOT)

figurat
Dc două luni, la Aninoasa 

telefoanele nu au ton Abo- 
nații plătesc însă, în virtutea 
inerției și a inepției nu știu 
cui, convorbiri care nu sau 
putut efectua. Cauza pare să 
se afle pe undeva pe la linii, 
dacă judecăm după faptul că, 
din când în când, poate fi 
văzut, tremurând pe câle-un 
stâlp „dc telegraf plin d»

praf, un cetățean intre doua 
vârste, cu „famelic marc Ji 
remunerație..- după buget**. 
Domnul primar a promis că, 
până la toamnă, Aninoasa va 
fi racordată la sistemul iu- 
tomal interurban, ceea ca și 
noi dorim, numai dacă 
cumva a venit un ordin
între timp, să se-aleagă pra
ful... (Șt. C.)

ca.
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Patronul Caritas- 
ului va vizita 

Valea Jiului
După ce j fost și este tot mai 

mult asaltat, în progresie arit
metică, de către o bună parte 
din populația țarii, plecată cu 
traista sâuuciei spre fenomenul 
Cluj, dar și luat in tărbacă de 
0 anumită parte a mass-mediei, 
dl. Ion Stoica, patronul Curitas- 
ului, a decl.uat primarului de la 
Petroșani, dl. ing. Gheorghe 
Berea, cu ocazia vizitei domniei 
sale Ja Cluj, că îl interesează Va
lea Jiului și câ. in curând, va 
face aici o vizită j>entru a se do
cumenta asupra zonei in care... 
probabil Ca înființa o filială.

Solicitat de tot mai multe ju- 
d>țe să-și <'.tinda raza de acti
vitate, dl. .Stoica le-a refuzat po
liticos oferta, indreptăndu-și deci 
intenț a spre iz.voarele Jiului, dă
tătoare și ele de viață. Speranța 
geometrica a bunăstării noastre 
p ite deci crește odată cu sosirea 
toamnei, căii in curând vor câ- 
d- a frunzele, a?lwu«ându-ni-sc la 
picioare, ]X“ o cărare deloc visată 
cu numai un an m urmă. Eu 
linul, sincer ÎI aștept pentru cu 
v(p)iața este fo.et-? scumpă și 
remunerația pe cuget foarte... 
fcfti.nă. (Doici NEA.MȚU)

în ziarul de 
sâmbătă 

programul 
1 V 

săptămânal

M'REȘUL DEVA — JIUL PE
TRII.A 7—1 (1—0). .Joc dominat 
el g.iz.de, mari favorite nu numai 
in .est joc ci Și in a< luata o li- 
ț:c de campionat c <re, după mai 
mu ii uni itti igra laie, do- 
rț; i ■•vină in eșalonul ime
diat .:ij erior. Dup i l j minute 
scorul era lei;i I 0 și r,mtl la 
pau.u .s-a m.ii în .-.ris m singur 
gol.

I.a nTitare, ini1 4r. a ,i aparți
nut tot Mm -suim, .o i m ireat 
in a trei goluri in P'-ait.i lui 
B.ng i. Duua acest scor oaspeții 
au f nali/at prin Caprici,, una 
dintre puținele lor faze de poartă.

Jiul: B inga iM <r; r) — Gustar, 
Vițelarii, Munt .inii, Andion”, 
Dumitru, Volei nă, l’or.iv, A'.ente, 
Caprici, .Staicu.

I otbal feminin

Lecrimi pentru profesor
UNU. ERSITA 1 EA PE l PO- 

ȘANI — INDfiS .SIBIU 6—I 
(1—n). Partida a imepul cu un 
moment de t< ulegete in meniu 
ria celui care a fost un mare 
slujitor al •.portului, uzând până 
In ultimul moment pe altarul 
sfânt ai idealului sportiv: pi of. 
Irronim Cracii.

Primul gol al meciului, a fosl 
înscris re. «tiv repede, in min.

5. prin extrema Titianu, după o 
primă acțiune mai periculoasa la 
poart, formației din Sibiu.

Peste 20 de minute Tocar a 
trimis balonul în transversalii, 
obbr&nd oaspetele să-ți ia mă
suri de siguranță, astfel câ în 
pumele 46 de minute, talx'la de 
«marcaj a înghețat doar la 1—0.

Imediat după pauză, mm. 42 
Stoica a egalat, dupfl o eursă de

Primăria Petrila 
pe drum de... asfalt

Pentru cine vizitează astăzi orașul Petrila, în special cL1 un 
mijloc de locomoție, se poate felicita că a intrat pe un drum bun, 
unul durabil, început în această vară, cu mari eforturi financiare, 
din bugetul primăriei locale.

Aproape toată șoseaua din f.onea este complet betonată, iar 
în Petrila covorul de asfalt este întins de la un capăt la celălalt, 
spre bucuria motorizat dor locali, a copiilor ce strunesc trotinetele, 
tricicletele și bicicletele ți, desigur, a locuitorilor care văd „cu 
ochii" noul drum spic care se îndreaptă societatea noastră și 
orașul în care locuiesc și muncesc.

Din discuția avuta cu domnul primar, Ionel Mogoi, am înțeles 
cu bugetul alocat pe acest an pentru investiții în ixjAtrarca și 
întiețineri-a șoselei principale, un atribut al obrazului orașului. 
S-a consumat, durabilitatea lucrărilor nu va mai apela o bună 
perioada de timp la banii și așa puțini ai primăriei, ci putând lua 

deci... drumul altor investiții. (Dorel NEAMȚU)

FECIOARA — COCOȘUL

Descop. riți in dv. mari rezerve 
pentru îelansarca activității.

B ALA NI A - CÂINELE

Azi sunteți deosebit de ener
gica). In consecință veți r< zolva 
o mult mc d>’ probleme.

SCOHPION — MISIRI |

A' ând darul sugestiei, azi pu
teți convinge pe oricine că Și un 
elefant poate a zboare,

SAl.I IAIOR — ȘOBOLAN

Încet, încet totul revine la nor
mat, d> si e gr- u de spus că este 
perfect.

HABER HAȚEG — MINERUL 
AN INCASA 3—0 (2—0). Vicloiu 
>,azdclor s-a conturat incâ din 
prima repriză când au înscris 
cele doua goluri. Primul, în mm. 
I, cel di -al doilea, in min. 4Ș. 
Mirt rul a ratat o bună ocazie 
prin Mcdre.niu, astfel ca prima 
repriza s-a încheiat cu acest a- 
vunl.ij. Brigada do aibiiri Pop 
Cornel. Dmilă .i Toroli, din Hu
nedoara, a f.ivoi i/at insa in par
tea a doua Haber-iil. acordândn-i 
un I I metri gr huit. pe care bra
vul C'arstea l-a apai.it. și n a 
sancționat clara poziție de ofsaid 
din care s-a înscris golul trei, 
lot Modre.inu i maj ratai încă 
o ocazie, spre finalul partidei,

Min' rul: C'ârsfea — Pitesc, 
Fatu, Pana, Pat r (Ochea) Dina- 
che, Ungur, Vi.pin. Țipțcr (Co- 
le.i), Modrcami, Chirca.

lu centrul teiennliij, sc.ip.itj prac
tic riin supraveghere. A urinat 
iureșul dev.ist itor și intr-un sfert 
de ora Indes-ul a fost ingenun- 
chiat. I.upu a preluat conduce
rea in min 15, ș itând năpraznic 
din voiau, după care, în min. 52, 
Titianu a spulberat toate calcu
lele. Ea a mai înscris în min. 
>1. a intervenit și I.upu, min. 58, 
mingea piolu.ilâ cu călcâiul și 
trimisă jos, la )>ară, recitalul in 
cbeindii >e in min. 67, când a- 
cee. ;i Tilianu a stabilit .scorul 
final.

Universitatea: Popa — Burjui, 
Kiss llamomi (min. 43 Beicț), 

1 iulavn, Kiss Mai ia, C'ercc), To
cai, Sârb (min. 54 Dăscălii), Niță, 
Lnpu, Titianu. Rezervă; Șerbsn.

CAPRICORN — BOU

Încercați o apreciere realistă 
și reîncepeți acțiunea in dome
niul pe care l-ați ales.

VARSA1OR — TIGRU

Se conturează perspective ex
celente pentru întâlnirile priete
nești, care vă vor aduce multe 
foloase.

PEȘTI - IEPURE

Posibil conflict cu un asociat.

BTRBFC - DRAGON

Azi este o zi deosebit de incin- 
tan n, cu schimbai i bruște, dar 
eficiente.

La Debrețin
Ex-jinlistul Radu Mugurel, 

transferat pentru trei an, la FC 
Selena B.icâu, a primit undă 
verde pentru echipa maghiară 
Debrețin. El a devenit astfel, din 
imn, colegul unui alt jiulist, Emil

Krau t iI, în Israel
Cunoscutul jucător de fotbal din Valea Jiului, fost component 

al echipei Minerul l.upeni, transferat la FC Brașov, Nicolae 
Kr.iutii, se paie că va pleca curând in Israel, 1Q echipa Rișon 
Letion.

El a fost in probe dc joc, in perioada 10 -18 august, și patronul 
acestei formații a oferit, echipei din Brașov suma de 30 000 dolari, 
pi ntru o perioada dc 2 ani, pentru care se duc tratativele de 
semnare a contractului.

Intr-un meci amical, cil formația lui Bâcu, viitoarea echipă a 
lui Krauti), prezentă acum in liffi a doua, având cn obiectiv pro
movarea, a pierdut cu scorul dc 0—1, punctul oaspeților fiind în
scris de ex-jiulistul Bâcu.

Salariul jucătorului s-a fixat la 1800 dolarp pe bina. Rămâne 
doar , președintele clubului I C Brașov ,a I ie de acord cu acest... 
a ord. KrautiJ speră.

Prezent la meciul AS Paioș-mi — Minerul Lupeni, Krautil a 
minus încântat dc evoluția colegului sau... Ttidor.icho. Parcă numai 
cl!

Ceferiștii câștigă greu
(IR SIMERIA — MINERUL 

VULCAN 2—1 (2—0). Tânâra e- 
chipă a Vuhaniilui s-a comportat 
bine in compania mereu rivalei 
sale CI R Simcria, formație ro
bustă și bine pregătită fizic, fi
ind învinsă la limită, ca tribut 
dat propriilor sale greșeli. Gaz
dele au deschis scorni relativ re
pede, in min. 0, prin autogolul 
fundașul ni Fnrk iș, care a deviat 
balonul în plasă. I’âmi la pauză 
ceferiștii an inel înscris o dată, 
printr un șut puternic țl plasat 
pe care portarul Câmpennu nu

Un sărut 
decent și cast
Am primit, din teren, semnale, 

cum câ articolul „Foștii directori 
se sărută, în publio, cu fosta 
secretară" a căpătat răstălmăciri 
hazoase, cu aluzii nepermise la 
viața intimă a protagoniștilor. 
Mărturisim, în virtutea faptului 
că nu nc stă în caracter trans
formarea țânțarului în armăsar, 
că sărutul la care am fost mar
tori, fiind săvârșit în public, a 
fost decent și cast. Declarăm, 
deci, nefondată orice aluzie rău
tăcioasă. Urăm tuturor celor care 
s-au cununat sâmbătă casă de 
piatră și, dacă asta vă face plă
cere, cerem scuze (cu plăcere) 

celor ce s-au considerat lezați.

REPREZENTANTUL M ASE LO R

TAUR — ȘARPE
Nn vă asumați obligații care 

vă depășesc puterile.

GEMENI — CAL

E bine ca azi să nu faceți pro
misiuni pe care nu le puteți o- 
nora.

RAC — OAIE
Zi favorabilă planurilor, dar 

fiți precaut in conceperea pro
iectelor.

LEU — MAIMUȚA
Feri ți-vă de suprasolicitarea 

relațiilor sentimentale.

llâducu, și-l mai are ca partener 
de joc pe bacău mul Goian. For
mația din Debrețin se află în 
liga I, cu 4 puncte după 2 clape 
și este antrenată de... românul 
Ioan Toameș, 

l-a putut reține. Repriza a doua 
a fost echilibrată, cu mari ocazii 
din partea oaspeților, care au 

punctat prin Juniorul I’etra 
(min. 78), ratând cel puțin ega- 
larca, dacă nu și victoria, în min. 
82 și 88, când Bejan n-a putut 
înscrie aproape de pe linia porții.

In min. 60 Gj’iuneac a fost grav 
accidentat — fractură de tibla.

Minerul: Canipcanu — Va-sili- 
câ, Rusii, Postelnicii, Faikaș, 

Căuneac (min. 60 Grigorc), Voîcu, 
Ambrrw, Bărbii (min. 70 Petra), 
Bejan, Radu Banc.

PROGRAM
SATELIT

RTL

7,00 Știrile dimineții
10,00 Șeful
11,00 Bogat și frumos
11.30 Prețul e fierbinte.
12.30 Duelul familiilor.
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springfield Story.
14,20 California Clan
15.10 Cheamă Californi,
16,00 Crima e pasiunea ei
17,00 Ilans Meiser Show
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
19.45 Știri
20.15 Exploziv-magazjn
20.45 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 Un job pe viață
21.45 Ajutor, familia aiurează
22.15 /Xcțiuni ’de salvare
23.10 Sâsâitul cobrei

1.15 Reluări

PRO 7

6.15 Seriale și filme
10.50 Vânătoarea dc oameni k
12.15 Reluări
13.15 Vcgas „Târgul de fete".
14.15 Neîmblunziții •
16.10 Partenerele
17.10 Mr. Belvedere
17.35 Visez la Jeannie
18,05 Trick 7
19.25 Cei trei
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21.15 Porțile infernului
23.15 Durii din Ilouston
0,10 Se caută ucigașii
I. 10 Eu, spionez x
2.15 Vânătoarea de <KnncnJ
3.50 Reluări.

EUROSPORE

9,30 Aerobic
J0,00 Golf-magazin.
11,00 Atletism, CM
13,00 Surfing
13.30 Winclsui fing
14,00 Triatlon, CM
15,00 Biliard CM
17,00 Golf. The German Opcn 
19,00 Badminton
20,00 Baschet profesionist (NBA)
20.30 Știri sportive 1
21,00 Olimpic-magazin
21.30 Automobolism CE
22.30 Automobilism CE de raliu 
23,00 Fotbal Calificări CM ’94
0,00 Tenis ,
0,30 Box'. Meciuri inieinațiOr de, 
2,00 Știri sportive 2.

PROGRAMUL 
TV.

JOI, 26 AUGUST .

7,00 TVM. Telematin.jl.
10,00 TVR lași.
II, 00 TVR CluJ-Napoca.
12,00 Film serial. Magiiy.
13,00 Ecran de vacanță.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanțâ.
15.45 Cursuri de limbi străine. 
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16.35 Repere transilvane.
17,05 Magazin cinematografic.
18,05 Povestea vorbei.
19,00 Itinerare spirituale.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. Dallas.
21.45 Reflecții rutiere.
2'’,00 Studioul economie.
22.45 Mlcro-recltalu) tonnnțlei 

„Direcția 5°.
23,05 6onflucnțe.
23.50 Actualități

g.iz.de
apai.it
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Precizări referitoare la admiterea în 
Universitatea Tehnică din Petroșani

Universitatea Tehnică din Pe- 
oșani va aniversa, în această 
>amnu, 45 de ani de existență, 
riinii absolvenți din cei 14 000 
ite i-au frecventat cursurile, 
int cam de multișor pensionari, 
nii conduc astăzi destinele nu
tritului românesc, alții sunt cer
ată tori-proiectanți. constructori 
e utilaje, cadre didactice sau 
• :ncri tehnologi, iar alții acti

vă în companii miniere din 
iferite țâri. Mulți s-au reprofi- 
d, îmbrățișând cele mai diverse 
rofesil, de la primar sau poli- 
st. până la politică. Indiferent 
acu viața le-n rezervat numai 
bânzl sau și eșecuri, cu toții 
i amintesc de anii tinereții, de 
asculți lor, de bucuriile sau 
cenzurile începutului de drum.

Ce șanse oferă Universitatea 
"ehnicu din Petroșani celor ce 
rcau sâ-i treacă pragul în a- 
Kistă toamna? Este ceea ce do- 
,m sa aducem la cunoștința ab
senților de liceu care vor să 

prezinte la concursul de ad- 
litere organizat dc universit, rte 
■> acest an.
înscrierea candidațilur la con- 

arsul de admitere se face în 
erioada 31 august — 7 septem- 
r.e 1993, iar concur -ui va începe 
i 10 septembrie 1393.

ccea ce privește planul de 
.uzare pentru anul 1 dc 

u lii, pe facultăți și profiluri, 
rermn și probele de concurs, 
>ate acestea sunt prezentate in 
tbelul alăturat. Din anaiiza a- 
’->tui tabel rezultă O diversifi

care a profilurilor .și specializă
rilor față dc cele tradiționale, cu 
specific minier, precum și înfiin
țarea unei facultăți noi in cadrul 
universității — Facultatea de 
Științe.

■ începând cu acest an, concur
sul de admitere se va dQ pe pro
filuri, urmând ca repartizarea 
studenților pe specializări să se 
facă începând cu anul 111 de 
studii.

Admiterea se face în ordinea 
descrescătoare a mediilor gene
rale obținută de candidați, în 
limita locurilor aprobate pentru 
fiecare facultate șl profil. Can
didații care au susținut aceleași 
probe de concurs și au obținut 
media generală peste 5, dar nu 
au fost admiși la profilul și fa
cultatea dorite, pot fi transferați 
la profilurile și facultățile la caro 
locurile nu au fost ocupate, pe 
baza opțiunilor exprimate în ce
rerea de "înscriere.

Admiterea în învățământul su
perior economic în Facultatea de 
Științe dar și Colegiu (profilul 
Economic cu modulele Manage
ment, Finanțe și bănci, Gestiune, 
contabilitate și control financiar), 
se vor face printr-un concurs u- 
nic, atât pentru form, lungă dc 
învățământ, cât și pentru forma 
scurtă (colegiu). învățământul 
superior economic este organizat 
<L<fel:

• CICLUL 1 cuprinde, la învă
țământul de zi, studenții dln anii 
l și lî de studii, disciplinele din 
planurile de învățământ fiind 

comune pe fiecare modul speci
fic, atât pentru forma lungă de 
învățământ, cât și pentru forma 
scurtă;

• CICLUL II va fi organizat 
pentru form., lungă de învăță
mânt și pentru colegiu. Separarea 
studenților după ciclul I se va 
face prin examen, ciclul II cu
prinzând, pentru învățământul 
de zi, la forma lungă, studenții 
din anii 111 și IV (2 ani), iar. la 
colegiu studenții din anul III il 
an);

• CICLUL III va fi organizat 
ca învățământ de studii aprofun
date, cu durata de uri an, numai 
la învățământul de zi. Va putea 
fi urmat, pe bază de examen, 
numai de absolvenții cu diplomă 
al ciclului II de la forma lungă 
de învățământ, cu rezultate pro
fesionale și științifice foarte bune;

— pentru învățământul seral, 
durata studiilor se va prelungi 
Cn câte un semestru pentru ci
clurile I și II, această formă de 
învățământ neorganizându-se pen
tru ciclul III.

La învățământul superior teh
nic, școlarizarea la colegiu se va 
desfășura separat de forma lungă 
de învățământ iar admiterea se 
va face prin concursuri organi
zate distinct.

Și învățământul tehnic de lun
gă durată se va organiz^ pe ci
cluri:

• CICLUL I va cuprinde stu
denții din anii I și II de studii, 
disciplinele din planurile de în
vățământ fiind comune pe profil;

• CICLUL. II va cuprinde stu
denții din anii III, IV și V de 
studii, activitatea desfășurându-se 
pe specializările menționate în 
tabelul alăturat;

• CICLUL III vQ fi organizat 
ca învățământ de studii apro
fundate, cu durata de un an, cu
prinzând studenții din anul VI;

Admiterea în ciclurile II și 
III se va face pe bază de exa
men.

LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPE
RIOR TEHNIC NU SE VA MAI 
ORGANIZA FORMA SERAI.A. 
Pentru cei declarați admiși la 
profilurile tehnice și care au 
locuri de muncă, se pot organiza 
activități didactice după-amiaza, 
dar numai pentru minimum 20 
dc candidați declarați admiși și 
la cererea acestora.

In c?ea ce privește LOCURILE 
CU TAXA DE STUDII, ocuparea 
acestora se va face în cadrul a- 
ccluiași concurs de admitere, în 
ordinea descrescătoare a medi

ilor, cu condiția obținerii mediei 
generale de minimum 5. Singu
rel criteriu al clasificării candi- 
daților este media generală, ast
fel încât cei cu medii generale 
mai bune vor fi declarați admiși 
fără taxă de studii.

La afișare., rezultatelor con
cursului se va stabili un termen 
de 5 zile, timp în care candidații 
cu medii peste 5 șl care nu au 
fost acceptați la studii fără taxa 
pot depune opțiuni-angajament, 
din care să rezulte că sunt de

acord să fie .școlarizați pe bază 
de taxa. u.jf ,

Cuantumul taxei de studiu nil 
a fost încă stabilit de organele 
abilitate. Informativ, pentru anul 
universitar 1992/1993 acestea au 
fost de 63 000 lei la învățământul 
tehnic, 50 000 le; la învățămân
tul economic și 30 00 lei la cole
giu (birotică).

Pentru acoperirea cheltuielilor, 
legate de organizarea concursUr 
lui de admitere, la înscriereiț 
eandidatilor la concurs se peri> 
cepe o ’ TAXA DE INSGRIERH 
DE 3 500 LEI. Sunt scutiți 
plata acestei taxe, candidații or
fani de ambii părinți, cei prove- 
niți din casele de copii sau din 
plasament familial, copiii eroilor* 
martiri a; Revoluției din 1989, 
candidații răniți pentru victoria 
Revoluției, precum și candidații 
ai .căror părinți, susținători le
gali, ori ei înșiși realizează uri 
venit lunar cumulat brut șuti 
30 000 lei. (

Verificarea cunoștințelor ca» 
didaților, la fiecare disciplină d0 
concurs, se va face prin teste/ 
Acestea au fost multiplicate și 
puse în vânzare la poarta Cămfr* 
nului Studențesc) nr. 1. ii

Prin această metodă do veri
ficare a cunoștințelor prin test# 
se elimină aprecierea subiectivă 
a valorii unei lucrări care de
termina multe contestații după 

afișarea rezultatelor. t

Cont. llniv. dr. inp.
loaii-I.ueian BOLUNDUȚ y

• Algebră și Elemente dr ana-

PROF1I UL, PROFESIA, 
DUPATA STUDIILOR SPECIALIZAREA

CIFRA
Făiă taxă 
do studii

DE ȘCOLARIZARE 
taxă Total

de studii
DISCIPLINELE DE CONCURĂ 

(SCRIS) >.

Mine, inginer, 5 ani

• Exploatări miniere subterane
• Exploatări miniere la zi
• Topografic minieră
• Preparurca subst. minerale 

utile

ictr 10 170

Construcții, inginer, 5 ani • Construcții miniere 20 5 25

SiAtcmc de prndticțio. înghvr 5 
«ini

• Ingineria sistemelor de pro- 
Jucțio 25 15 40

1
• Algebră și Elemente de ana

liza matematică

Mecanic, in ;ini r, 5 ani
• Utilaj tehnologic
• Mașini și instalații miniere 110 20 130

• Geometrie plană și in spa
țiu și Trigonometric j

• Fizică (mecanică, fizică mo-

Electronici .mic, tngtncr, 5 ani • Electromecanica 40 10 50
leculara și căldură, electricitate)

Știința sistenrelor și a calcula
toarelor, inginer, 5 anj

• Automatică și infexmaticâ 
industrială 20 5 25

șiiințc aplicate, inginer, 5 ani • Inginerie matematică 25 — 25

St eh psihopedagogie, universitar, 
■1 ani • Psihosociologie 20 5 25 .

• Psihologie sau Filozofic (la 
alegere)

• Algebră

Economic (modulul M inagcment), 
economist 1 ani (5 ani la seral) • Managementul fii mei*) 40 105

• Algebră și Elemente de ana
liză matematică

• Geografia României seu E- 
conomlc (la alegere)

Economic (modulul Finanțe și
b,.nci), economist | ani • Finanțe și asigurări 35 5 40

Economic (modulul Gesti. ’,
Contabilitate și contiol financiar), 

i economist, 1 ani
• Contabilitate si informatică 

de gestiune 40 5 45

Electronice inie, Conductor teh
nic, 3 ani • Exploatate mașini șl utilaje 25 — 25 • Algebră și Elemente dc ana

liza matematică ;

Electric Conductor tehnic. 3 nni • Controlul calității și metro
logic 25 — 25

• Fizică (mecanică, fizică mo
leculară și căldură, electricitate)

Administrație — secretariat, se
cretar su[>erior, 3 ani • Birotică 25 25 50

| • Limba română
' • Algebră sau o limbă străina 
| (engleză, franceză, germani* rusa)

Economlc (modulul Management), • Organizarea producției a ILzii matematică
tehnician economist, 3 «n; muncii ~ « Geografia RomănM

Economie (la alegere)
• S* «rganba, pe bază de opțiuni și învățământ seral, pentru cel puțin 20 de enn didați declarați admiși.
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„Sa ne obișnuim...”
(Urmare din pag. I)

mim... Ar trebui să ne obișnuim să trăim pe 
picioarele noastre!" Deocamdată, Subfiliala nu 
are, propriu zis, un sediu. I.și desfășoară activi
tatea la Salvamin. prin bunăvoința d-lui director 
Bora și a d-lui director ai E.\I Livezeni, Petre 
Tudor. Domnul Hartwig Meier a depus valută 
in contul viitoarei Case a Crucii Roșii din Pe
troșani. dar concesionarea terenului pcnt'U con
strucție nu se poate face fără aprobarea Socie
tății Naționale de Cruce Roșie din România, 
aprobare care întârzie, spre disperarea atât a 
donatorilor germani, cât și a părții române.

Despre impresiile de călătorie și surprizele 
de care au avut parte concitadinii noștri, pe 
pământ german, vă vom oferi amănunte în nu
merele viitoare ale ziarului. Astăzi vă dezvăluim 
doar faptul că nemților le plac sarmalele, mai 
ales dacă sunt binecuvântate de Sfântul Duh 
al unei sfinte țuici...

111 1 Accident rutier 1
Vizavi de Școala de șoferi ama$ tori „GUI“, Dacia 1310, cu nr. de1 înmatriculare 4—HD—2660, ve

m ■* 1 nind dinspre Petroșani a intrat

ee 1 într-un pom de pe parta dreaptă

as a carosabilului. Salvarea care ve_-1 nea întâmplător dinspre Petro1 șani spre Vulcan cu 2 bolnave, a

so I fost obligată să le debarce pe a-1 cestea și să-l ia pe pasagerul din
4—a. B1 dreapta șoferului, grav rănit la1 cap. Aparent, motivul accidentu
■MM • 1 lui nu se/cunoaște, se pare eă

este vorba de o scăpare de sub■
control a volanului. Noi amă- l1 | nunte in ziarul de mâine.

Mica publicitate
MATRIMONIALA

Doamnă singură, pensionară, 
50 ani, cu situație bună, doresc 
prietenie persoană vârstă și si
tuație apropiată. Relații Căsuța 
poștală nr. 2, Poșta Ltipeni. 
(0123 285)

V \NZ \RI-C I MPAR \RI

VÂND garsonieră confort I în 
Deva, etaj 2, cu gaze, 3 500 000 lei. 
Telefon 098720955. (0125184)

VÂND televizoare color .și video 
recordere. Petroșani, Doinei, 5 
(vizavi Il’MP). (0125252)

VÂND Dacia Break 1310, an fa
bricație 1990, preț convenabil. 
Telefon 541696. (0125265)

VÂND apartament 2 camere, 
proprietate, Pctrila, Republicii, 
411/3/26, parter, preț 1 500 000. 
(0125255)

VÂND microbuz Forcl Tranzit 
D, (model nou) Diesel, 46 000 km, 
4938, preț 13 500 mărci, negociabil; 
Lacia TREMA, turbo-Diesel, 1986, 
preț 7 500 mărci, negociabil, înma
triculate; apartament 3 camere, 
ultracentral, Petroșani, str. Horea, 
bl. 1, ap. 27, parter, îmbunătățit, 
preț 8 000 mărci, negociabil; apar 
tament 2 camere, ultracentral (a- 
genția Voiaj), îmbunătățit, 7 000 
mărci, negociabil. Relații, telefon 
550918, Pctrila, între 12—20. 
(0125186)

VÂND apartament 2 camere. 
Dacia 134)0, Horea 63 C/2/12, Pe- 

■ troșani. (0125286)

VÂND televizoare color Phi- 
lips, PAL SECAM, preț convena
bil și video recorder Panasonic.

1 Petroșanț (Colonie) str. Gh. Doja, 
nr. 31. (0125278)

CUMPĂR urgent rulment Re- 
nault Fuego GTX 2000, preț a- 
vantajos, sau pot schimba CU al
te piese. Vând mașină absolut 
noua de înghețata, cu o gură, 2 
motoare, fețe inox, foarte avan
tajos; expresor „CAS1NO" de ca
fea cu trei guri; robot industrial 
de tăiat, malaxat și făcut căinați. 
Telefon 515993, toată ziua. 
(0125289)

VÂND Trabant 601 S cu mul. 
tipie piese de schimb. Petroșani 
Anton Pann, 86 B. (0125275)

Relații la sediul Societății Co
merciale „Drob“ Vulcan, cartier 
Brazi. (0125185)

VÂND urgent Dacia 1300, preț 
convenabil. Telefon 545397. 
(0125274)

VÂND urgent Volkswagen 
PASSAT, stare foarte bună. Te
lefon 541998 după ora 16. (0125277)

VÂND urgent garsonieră, con
fort 1 Petroșani,' Unirii, bloc 2, 
scara 3, ap. i2. Relații: după ora 
15. (0125281)

VÂND autocamion carosată tip 
SIID, preț convenabil. Petroșani, 
Daciei. 2/34. (0125283)

VÂND teren construibil Lunca 
Florii. Vând sau schimb aparta
ment 2 camere proprietate Pe
troșani, Zona Independenței cu 
garsonieră central. Telefon 543129. 
(0125288)

SCHIMBURI— ÎNCHIRIERI

SCHIMB 2 garsoniere — Pe
trila și Petroșani-Nord cu aparta
ment 2—3 camere Petroșani-Nord 
sau Hermes. Relații: G-ral V. 
Milea 28 B/40, orele 19—21. 
(0125280)

închiriez apartament 2—3 ca
mere Petroșani, central pe ter
men lung cu plată anticipat l an. 
Informații la recepția Hotel Pe
troșani, intre orele 20—22.

CĂUTĂM, pentru închiriere, 
garsonieru In Petroșani, zonă cen
trală. Relații: cămin studențesc 
nr. 3, camera 320. (0125282)

OIERTE SERVICIU

ANGAJAM personal pentru bar.

BAR COLA, Petroșani, str. A- 
vram Iancu, nr. 8 angajează chel- 
nerițe cu studii de specialitate, 
sub 25 ani! (0125287)

S.C. MINODORA SRL Vulcan, 
angajează urgent cu carte de 
muncă, program la unitate, con
tabilă cu experiență în comerț, 
salariu negociabil; Vindem con
centrat Cola și Orange la pre

țul de 500 lei/kg. Relații supli
mentare la telefon 570853.

PIERDERI

PIERDUT legitimație membru 
nr. 179318, eliberată de Asociația 
Veteranilor de război Deva. O 
declar nulă. (0125276)

DIVERSE

In baza Autorizației 6328 din 
4.02.92, eliberată de Prefectura 
județului Hunedoara, în Petro
șani, Republicii, 57 A/10 funcțio
nează Asociația familială „Pești
șorul de aur" cu profil înregis
trări — vânzări casete; comercia
lizare produse alimentare și ne
alimentare. (0125284)

SOGOM UNIREA PETRO
ȘANI, Magazin 41 Foto-Consig- 
nația Pctrila, vă oferă, înce
pând de azi, copier) și multi
plicări xerox la cele mai a- 
vantajoase prețuri din Valea 
Jiului. Format A4 — 50 lei/buc. 
Pentru studenți și Primăria 
orașulUj Petrila, precum și 
alte organe Administrative — 
30 lei/buc. Telefon 550883. 
Program 8—20. (0125290)

DECESB

IOSI1 fiu. Lucia noră, nepoții Lucian șl Valentin, anlt'iță cil 
nemărginită durere moartea fulgerătoare a celei ce a fost

BIRTON IRINA
Înmormântarea, joi, 26 august 1993, ora 16 de la domiciliu din 

Petroșani, 1 Iunie, nr. 2. (0125279)

IOAN fiu, Luciea noră, nepoții Anica Și Cătălin anunță Ire 
cerea in neființă a celei ce a fost mamă șl bunică

BIRTON IRINA
Sincere regrete. (0125279)

Cotidianul de opinii |l informați) „ZORI NOI** apara sub egida
SOClETAjH COMERCIALE .ZORI

Inreglifrală la Registrul Comerțului sub 
ar. J 20/621/1091.

Coni viramoat: 307060201 - BCR I’e. 
IroțaoL

Directori M1RCEA OUJORESCU 
Dlraelor executiv: ins- Alexandra 

BOGDAN

NOI"

R. A. G.C.L. 
Petroșani - Aninoasa

ORGANIZEAZĂ
LICITAȚIE DESCHISA

pentru darea în locație de gestiune a activității de „SERA 
LONEA ȘI MAGAZINE DE DESFACERE IN PETROȘANI, 
str. Republicii nr. 85 și str. Republicii nr 84“ în data de 
14 09.1993 ora 10 la sediul regiei din Petroșani str- M- Emi- 
nescu nr. 15—17 și

LICITAȚIE DIRECTA PUBLICA CU STRIGARE 1 

pentru închirierea spațiilor din Petroșani:
— Str. Grivița Roșie nr. 38
— Str. Timișoarei nr- 1
— Str- Cărbunelui (gospodăria de ciment) 

la aceeași dată, ora 13.
Relații suplimentare precum și documentațiile se pot 

obține la sediul regiei.

------------ ------------1
*■' ■■■■

-Important —
N OU, NO U, N O U

In curând în orașul dumneavoastră

S.C. „George §conip”Sb.^
cu sediul în Arad, P ța Soarelui bl. 246, telefon 0966/62652 

telefax 0966/62652 
deschide în orașul Petroșani depozit en-gros cu o gamă 
mare de produse alimentare și nealimentare-

Sediul depozitului, str. 1 Decembrie 1918, nr. 96, în 
spatele barului „LIDO“ la parter. (0125292)

E. M. Valea de Brazi
ANGAJEAZA

pentru activitatea de subteran, personal muncitor care a 

împlinit vârsta dc 18 ani în anul 1993, cu domiciliul stabH 

în Uricani și nu a inai fost angajat la nici o unitate n..... ..

ră din Valea Jiului.

Exploatarea Minieră 
Petrila

ORGANIZEAZĂ CONCURS

in data de 9.09.1993 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de

MAISTRU MINIER

Condiții :

a) STUDII; — liceu de specialitate;

— școală de maiștri dc specialitate;

— superioare de specialitate

b) VECHIME: in specialitate minim 1 an-

Informații suplimentare la sediul exploatării-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAI IA 2675 
1‘etrojanl, str. Nicolae Bălcesca nr. B. 
lelcloanc: 511G62 (di rector-redactor |el)i 
515972 (director executiv.administrativ
difuzare), 612164 (secții). Fax: 093/545071

TlPARULi Tipografia Petroșani. str 
Nicolae Dăicesca nr. L Telefon 141365.

Materialele Decomandate fi 
ncpubhcale nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală fi juridică 
asupra corectitudinii dalelor ev- 
prltue In articole aparțin, la 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de nutnKr
Mihai BARBU

Goreeture

Emilia APHIRE1

Viorica fiRfULUQQ


