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Buteliile, of-ul nostru lansare de disc
Problema buteliilor, acută și 

actuală, indiferent de anotimp, 
ne-a adus, a câta oară, în pragul 
Depozitului Competrol din Vul
can.

Dificultățile întâmpinate de cei 
ce sunt puși să diriguiască bunul 
mers al combustibilului, de orice 
fel. sunt reale și nu puține. Pe 
bună dreptate, oamenii reclamă 

lipsa buteliilor și mergând pe 
filieră constatăm că în final, to
tul se lovește de lipsa valutei 
și deci a petrolului.

Dacă in 1969 în Valea Jiului 
existau 28 000 posturi de aragaz. 
După revoluție ele au crescut cu 
22 000. Cotele lunare sunt, cu 
toată această creștere spectacu

loasă, mult sub necesar.
In luna august cota de butelii 

era de 20 00a bucăți. Dutelii li
vrate 12 200. In luna septembrie, 
cota a fost de 24 000 butelii. I,i- 
vrate doar 7 000 butelii.

Pcmru ca încurcătura să fie 
și mai mare la începutul lunii 
august, stațiile de livrare nu mai 
au butelii goale. Probabil și da
torită faptului că, mulțumită u- 
nor sindicate, sunt oameni ce 
dețin 2—3 butelii, timp în care 
alții nu au nici '.mal? Așa încât, 
pentru traversarea momentului 
dificil, sunt luate în custodie bu
teliile goale din centrele fixe.

Conflictul se accentuează după 
15 septembrie, când, stațiile Ora- 
dea și Timișoara rumân fără bu
tan. Depozitul se află deci în 
situația de a deschide rezervele 
de stat

T.ipsa fondului de marfă creează 
mari disfuncționalități în organi
zarea aprovizionării cu combus-

tibil. Gu greu se poate acoperi o 
arie atât de mare, cum e cea a 
Văii Jiului, când dispui doar de 
o parte din cota necesară. Dar, 
se pune întrebarea, cine trebuie 
să se zbată pentru ca această 
cotă să fie suficientă?

Vine iarna, domnilor și pro
blema se acutizează, dublată și 
de lipsa motorinei, care înseamnă, 
una peste alta, combustibil pen
tru rezolvarea mâncării și căl

durii Dacă adăugăm noile pre
țuri la carburanți venirea săr
bătorilor (,și deci tăierea porcilor), 
energia electrică consumată (și 
cu ce preț) și lipsa apei calde 
menajere, avem tabloul dezolant 
al unei realități nu prea roze.

S-a avansat propunerea, ca pe 
viitor să se instituie procurarea 
de butelii prin comandă. Propu
nerea e bună dar rezultatul lip
sește cu desăvârșire. Și asta pen
tru că na există FOND DE MAR
FA! Oare cine trebuie să rezolve 
această problemă a fondului de 
marfă? Cei ce sunt plătiți pentru 
asta sau cei se vor continua să 
suporte vicisititudinile climaterice 
așteptând buteliile?

Oricum propunerea nu va fi 
soluționată prea curând, deoa
rece, după afirmația șefului de 
depozit, dl. Alexandru Dogar, 
stocul minim necesar trebuie să 
fie de 32 000 de butelii zilnic.

Asta pe hârtie, căci în reali
tate... ?! (Adriana RADU)

In această săptămână, aprecia
tul interpret de muzică ușoară 
Cătălin Crișan, se va afla din 
nou în Valea Jiului. Motivul pre
zenței sale are două direcții 
participarea la ediția din acest 
an a Festivalului „Cântecul a- 
dâncului** și lansarea noului său 
disc ce poartă titlul de „Dialog** 
Acțiunea de lansare a discului 
se va derula în mal multe loca
lități ale Văii Jiului. Dar acest 
program îl veți afla urmărind 

zilnic ziarul nostru, care alături 
de firma „Impex“ SRL este im
plicat în organizarea manifestă 
rilor. (Gh. C.)

<Iîn Sașa...
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Am auzit zilele trecute câțiva 
oameni de bine, cum ar spune 
„tăticul Iliescu", punând la cale 
rezolvarea aprovizionării cu ană 
a celebrului cartier al romilor din 
Sașa. Pe lângă multe ce nu au 
acești oameni mai sunt lipsiți și 
de apă. Nu de cea caldă, ci de 
cea potabilă. Cum faptul ni se 
pare demn de reținut, ne abținem 
să pronunțăm deocamdată nu
mele celor ce au pus Ia cale 

treaba. Dar ne rezerv un dreptul 
să revenim, după 
meni vor avea 
așa cum 
pic. pic,

ce acești oa- 
si ei apă. măcar 

avem și noi. Câte-un 
pic... (Gh. C.)
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Pa’rnares
E. M Vulcan
• Locul al doilea între minele 

din Valea Jiului pentru numă
rul-mare al angajalilor: 4078.

• Izicu] întâi pentru numărul 
cel mai mare de muncitori din 
subteran: 3190.

• Locul întâi pentru cej 617 
de muncitori necalificați care lu
crează în subteran.

• Locul al doilea pentru nu
mărul foarte marc 
la suprafață: 888.

• Ixicul întâi cu 
muncitori puternic 
de la suprafață.

• Cei mai mulți 
(47) provin tot de la

• Locul întâj pentru numărul 
mare de desfaceri ale contractului 
de muncă: 220.

• Locul intâi pentru fluctuația 
mare de personal: 595 „ieșiți" șj 
836 „intrati11.

• leacul întâi cu cele 13 decese. 
De.prC producție, mai târziu.

ele muncitori

cei 398 de 
necalificați

pensionari 
EM Vulcan.

In anul de grație 1989, personalul din exploatările minic-ic dm 
Valea Jiuiui „a produs” 337 779 de absențe nemotivate, cărbune 
mai puțin. Dacă la acestea adăugăm și cele 90 876 de absențe mo
tivați, avem dimensiunea reală a fenomenului.

In primele șase luni ale acestui an, personalul RĂII „a pro
dus” numai 21 161 absențe nemotivate și 33 637 absențe motivate. 
.Statistic vorbind, nemotivatclc din acest an reprezintă numai 13 
procente dm cele ale aceleași perioade a anului 1989. Cele moti
vate, 74 la sută. Dacă ar fi crescut și producția, ne-am fi bucurat 
și mal raultl Important este că oamenii vin la muncă mai des 
decât înainte de Revoluție. Totuși, deși numărul absențelor a 
scăzut, nu se poate vorbi de întărirea disciplinei. Dimpotrivă. M ii 
rămâi,! un amănunt de pus la punct: sb se muncească, (V. L.)

Populația Lupcniuhii

s-a mări* cu

Trei gemeni
în familia domnului Maxim 

Daniel din Lupeni s-au născut, 
acum câteva zile, in maternita
tea din Câmpia Ttirzii. trej ge
meni: două fete .șl un băiat.

Cei trei prunci sunt primii 
nâscuți în această familie do 
tineri căsătoriți. Din nefericire, 
băiețelul nu a supraviețuit. (V.L)

Listele pentru plăti la 
Sistemul Vitalis, 
punctul lldțeo

Joi, 14 octombrie 1993, orele 10, camera 23 
Hanul Bucura, Hațeg, se vor plăti depunătorii ce posedă 

chitanțele cu numerele: 801, 802, 803, 804, 809, 806, 807, 

808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819. 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827. 828, 829, 830, 831
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 812, 843, 
844, 8 15 846, 847, 848, 849, 850.

o

La ediția a XXI a a 
„Cântecului adâncului*'

Invitați
de marcă

Pentru două zile Petroșaniul 
va h o „Capitala” a muzicii u- 
soare. La ediția a X.XI-a a Fes
tivalului „Cântecul adâncului”, 
organizată sub egida Casei de 
cultură, Ligii sindicatelor mi
niere Valea Jiului, Confederației 
sindicatelor miniere din România, 
Primăriei municipiului Petro
șani și Inspectoratului pentru cul
tura al județului Hunedoara, și-au 
anunțat participarea personali

tăți de piestigiu ale sccnej ro
mânești. Semn că festivalul câș
tigă, de la o ediție la 
importanță pe plan 
Sambă la și duminica 

întâlni la Petroșani cu 
drei, cel care va fi și 
tele juriului, Oclavian Uisulescu.
Ilorațiu Malăele, Cătălin Crișan, 

Daniel Iot Jăchioaic, Daniela 
Gyorlfi, Aurelian Temișan Sil

viu Solea și Carmen Trandafir, 
recent câștigătoare a Marelui pre
miu la festivalul „Orfeul de 
aur” din Bulgaria. Nu vor lipsi 
de pe scenă Georgc Negraru, Ioan 
Velica și grupul „Acustic”. Spec
tacolele — câte două pe zi, vor 
avea loc începând cu orele 17 și, 
respectiv, 20. (Al. II)

alta, in 
național 

ne vom 
Titus An- 
pre.ședin-

de a
rriezui nop.ii

R cent, dl. Traian Ungureinu 
de la BUC Londra a sunat, în 
miez de noapte, la Hotel Bucu
rești. Voia să știe care e poziția 
PNȚ-CD-ului in problemele ru
sești. Referitor la mesajul trans
mis de președintele Ilicscu lui 
Boris Elțin dl. senator Vladislav 
a zis că ar fi vorba de un râs- 
puns-tip care făcea referire 
la forțele democratice Dacă ie
șea prost se schimba doar desti
natarul. Ceea ce se știe mai pu
țin este faptul că în timpul eve
nimentelor de la Moscova. Boris 
Elțîn a adresat o scrisoare Sta
telor Unite. Angliei și Franței 
prin care le cerea sâ nu sprijine 
intrarea fostelor state socialiste 
în NATO. Care ora dedesubtul 
mesajului? Ni-I deslușește dl. 
senator: „Elțîn voia să-și asigure 
sprijinul necondiționat al arma
tei. Și cum putea el să fie pe 
placul generalilor fostei Armate 
Roșii dacă nu le promitea refa
cerea fostului Imperiu'.’ Concluzia 
se impune de la sine: când sunt 
două versiuni diferite asupra unei 
întâmplări, cel mai înțelept este 
să o crezi pe aceea în care oa
menii sunt prezentați cel mai 
rău. Ceea ce și facem”. (M P>.)

In septembrie, pe șoselele inunitipiului sa înregistrat

U Accidente, cauze și consecințe i
I RECORD NEDORIT

In comparație cu alte luni ale 
acestui an, in septembrie s-a în
registrat, In Valea Jiului, un 
număr mai marc de accidente 
de circulație. Nu este vorba de 
simple tamponări, ci de accidente 
ale căror urmări sunt mult mai 
grave. Și de această dată cauzele 
producerii lor se datorează — 
după cum a subliniat dl. It. Petre 
■Mârza, șeful Biroului Circulație 
din cadrul Poliției municipiului 

Petroșani — neatenției, atât a 
a celor aflați la volan, cât și 
pietonilor, neadaptării vitezei la 
condițiile carosabilului și consu
mului de alcool. Iată, așadar, e- 
venlmentele rutiere petrecute în

a noua lună a anului. • 3 .sep
tembrie, ora J3. Lupu Alin se 
afla la volanul autoturismului 
său, o Dacie cu număr de înma
triculare HI) 01 APZ. Circulând 
pe strada Cuza Vodă din Petro
șani, a ajuns, la un moment dat, 
la intersecția acesteia cu strada
M. Eminescu. Aici, s-a angajat 

în depășirea unui IFRON. Deoa
rece a efectuat manevra fără să 
se asigure suficient, a intrat cu 
partea dreaptă a autoturismului 
în cupa utilajului pe care încer
case să-l depășească. Mal apoi a 
pierdut controlul volanului, a 
ajuns pc trotuar șl l-a accidentat 
grav pe minorul Anton Constan

tin. Acesta a fost, ulterior, trans
portat la Spitalul din Timișoara 
dcu.ir< ce prezenta multiple le
ziuni. • 12 septembrie, ora 16,45. 
In Vulcan, Maxim Ioan a acro
șa!, cu autoutilitara UD 0254, un 
cetățean neatent care circula pc 
mijlocul șoselei. • 13 septembrie. 
Pe strada Pompierilor din Lu
peni, Bârsan Ilie a accidentat 
grav pc minora Macavei Mirela, 
De reținut că autorul accidentu
lui, aflat la volanul autoturismu
lui cu ■ număr de înmatriculare 
2 IID 792, nu poseda permis de 
conducere și conducea autoturis
mul sub Influența băuturilor al
coolice. Fetița de șase ani a fost

internata la spital, prezentând 
fractura disclii'-â 6 mur stâng cu 
delabrare mare de țc nituri și 
contuzie cranio-celebi alâ • In 
17 septembrie, de astă dată la 
Vulcan, un aii accident dator it> 
neatenției unui copil. Alexa Li- 
viu se deplasa cu mașina pe bu
levardul Mihai Viteazul. Deodată, 
din fața unei autodube care sta
ționa, îi sare, înaintea autoturis
mului, Paputania Radu, de opt 
ani. Neatenția l-a costat: a fost 
internat ca multiple leziuni. In

Gbcorgho OLTEANU
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Epidemie de
Beli rușinoase ȘPO R T-SPORT-SPOR T

Din surse autorizate aflăm că 
In Valea Jiului se manifesta 0 
epidemie de Lx>li rușinoase. Nu
mai In orașul Lupeni, după da- 
V e existente, 70 de procente din 
femeile „active" suferă cel puțin 
de „Trichomonas vaginalis". La 
această boală se adaugă altele.

Un record nedorit
(Urmare din pagina I)

aceeași zi, dar câteva ore mai 
târziu, tot la Vulcan s-a mai 
petrecut un eveniment rutier. 
Ncma fetiței l’etrișor Glaudia 
stătea de vorbă cu o altă femeie. 
Dialogul se purta de pe o mar
gine a șosele] spre cealaltă. In
tr-un moment de neatenție, mama 
ți-a lăsat nesupravegheată odrasla, 
care a traversat in fugă strada. 
Tocmai în acel moment, pe șosea 
vi nea autoduba 3 I1D 4263. Mi
nora a intrat in laterala cabinei. 
Di ignosticul stabilit la internare: 
fractură deschisă ambele oase 
gambă stângă, lipsă 2/3 din tc- 
gumentU] gambei. • 29 septem
brie, seara. Pe DN 66 A din Uri- 
ca.ii, Kaiu Constantin și-a pus 
la grea Încercare caii-putere ai 
autoturismului sâu. Asta, în lim- 
b jul legii circulației, se cheamă 
viteza excesivă. Ca urmare, a 
pierdut controlul volanului, a 
părăsit partea carosabilă și l-a 
accidentat grav pe Petru Cris
tian, de 15 ani, care se deplasa
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7,00 TVM.

10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Bariera numerelor.
12,00 Splendoarea mogulilor.
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
1 >,10 TVR lași.
15,00 TVR Cluj Napoca.
16,00 Magazinul pasiunilor.
16,45 Actualități.
16,55 Handbal masculin. Româ

nia — Danemarca In prcli- 
] minariile Campionatului eu- 

ropean,
18,15 Tezaur.
18,50 FOTBAL: România — Bel

gia în preliminariile Cam
pionatului mondial.

HOROSCOP
; BAI AN I A - CÂINELE

Kesocializaica este posibilă azi, 
numai Cg ajutorul unui stimulant 
activ.

I SCORPION — MISTREȚ

1 A/l vă simțiți puțin sbresațl, 
Iritabili sau pur și simplu ceva 
■nai nervoși, ca d«T obicei. E bine 
totuși să vă calmați.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Vă puteți consuma excesul de 
energie acumulat, doar docâ veți 
face ceva cxtiaoidinar,

i CAPRICORN — BOU

I Zi in care vă sunt facilitate 
comunicarea șl Întâlnirile cu 
persoane «us-pusc. J’rofilațil

VĂRSĂTOR — TIGRU

Nn renunțați la chestiunile se
rioase pentru a vă satisface un 
hobby,

PEȘTI — IEPURE

1 Azi trăi ți sub Impulsul xlcnlei 
ePupâ mine, potopul 1“ 

produse de tot felul de gonococi, 
stafilococi sau mai știu eu ce...

Cert este că, datorită lipsei 
acute do apă caldă, igiena intimă 
este din ce în ce mai greu de 
păstrat, femeile noastre devenind, 
spre marele nostru regret, un 
mediu propice culturilor bacte

riene. (Văii LOCOTA) 

pe trotuar. Acesta a fost internat 
cu diagnosticul comă gradul II 
și amputație crumatică gambă 
stângă. • La Petroșani,. în aceea
și zi, 21 septembrie, ora 10,30. 
Cauza accidentului petrecut la 
acea oră pe strada 1 Decembrie 
a fost scăparea de sub suprave
ghere a minorului Chițu Marius. 
Au fost de ajuns câteva clipe de 
neatenție din partea mamei pen- 
tiu ca puștiul de trei ani să a- 
jungă pe carosabil tocmai când 
se apropia mașina cu numărul 
31 1ID 8984. Și de această dată, 
s-a produs inevitabilul: copilul 

a intrat in colțul barei de pro
tecție.

Acestea au fost câteva secvențe 
decupate din cronica evenimente
lor rutiere ale lunii septembrie. 
După cum se poate deduce, o 
marc parte a cauzelor care au 
determinat producerea lor o 

poartă atât conducătorii auto, dar 
și, atenție, mai ales cei care iși 
scapa de sub supraveghere copiii 
pe care ii au alături. Și, în ase
menea cazuri, sunt suficiente 

câteva clipe.

20.45 Actualități.
21.25 Fum serial. Soțul ambasa- 

doarei.
22.25 Publicitate.
22,30 Noi frontiere.
23,15 Studioul economjc.
23.45 Actualități.
24,00 Confluențe.
0,50 Poesis,
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— o a 19,00: Amos — artistic, 
psihologic cu h'iik Douglas

— ora 20,30; Revista presei

—■ ora 20,35: Ucigașii — acțiune, 
suspans

— ora 22,00: Aventură pe mare
— aventură, dragoste, tineret

BERBEC — DRAGON

Deși nu sunteți prea bine dotat 
la capitolul bani, azi sunteți deo- 
șebit de generoși și risipitori.

TAUR — ȘARPU

Puțin discernământ n»r v-ar 
strica!

GEMENI — CAL

Atunci când acționațt pe plan 
sentimental — și azi aveți acest 
gând — e bine să vă gândiți și 
la consecințe.

RAC — OA1B

Azi puneți mai mult accent pe 
aspectul intelectual și relațional 
al vjeții.

LEU — MAIMUȚA

Chiar dacă ccru| dv. astral 
este neutru, azi veți avea o zi 
ce) puțin agreabilă.

FECIOARA — COCOȘUL

O zi .rob semnul schimbărilor 
ți surprizelor. In tocite dome
niile.

Minerul Lupeni-Dacia Pitești 2-1 (1-1)
Am văzut o echipă Minerul care s-a bătui extraordinar pentru 

victorie și o echipă Dacia, demnă de o... revedere, dar nu curând. 
Un arbitraj care vrând să fie cât mai aproape de fază a Incitat 
în destule momente spiritele, nesancționând toate infracțiunile, 
prelungind finalul cu mai mult ele trei minute. Gașpar a fost din 
nou omul numărul unu, care s-a Impus prin dârzenie și disciplină, 
făcând posibilă victoria. Flicheș a fost și el la înălțime, parând 
în ultimele 20 de minute trei șuturi bombă, expediate din careul 
mare, de adversar. A mai fost și eliminarea lui Buruntia, pentru 
lovirea fără balon a adversarului, care a fost transportat la spi
tal. La șutul lui Gașpar din min. 3, Minerul a deschis scorul. Au 
urmat ratările lui Tudorache, min. 15, Păuna, min. 20, Frimu, min. 
30, Păuna, min. 38. La un fault asupra lui Frimu s-a dictat in
vers, Vilâu l-a deschis pe Preda, cursă a acestuia cu fundașul 
alături, șut în colțul lung șl 1—1, min. 40.

Repriza a doua a fost dramatică. Tensiunea în teren șl în 
tribune a crescut, contraatacurile au fost tăioase. Șerb a demarat 
pe stânga, a centrat ca la carte .și Brănețiu a înscris imparabil, 
aducând gazdelor o victorie prețioasă, pusă mereu sub semnuj în
trebării. Dacia a lăsat o impresie bună prin jocul său ofensiv, fiind 
aproape de gol în ultimele 10 minute.

Minerul; Flicheș — Buruntia, Gașpar, Oaidă, Brănețiu, B. 
Popescu, l’auna (Vârtic); Spânu, Frimu (Șerb), Tudorache, Păuna V.

JIUL ROVINARI — 
l’ARANGUL LONEA 

4—2 (1—1)
Dacă in prima repriză jociij a 

fost liniștit șl echilibrat, după 
pauză vântul a bătut doar dintr-o 
parte, aducând victori;) gazdelor 
încet și sigur spre minutul 90. 
Arbitrajul a fost corect în prima 
repriză și apoi părtinitor în cea 
de-a doua.

Gazdele au deschis scorul prin 
Mihuț min. 8, care a trimis di
rect în gol din lovitură liberă. 
Crețu a scăpat singur, min. 35, 
ratând egalarea, dar tot el a 
făcut faza din min. 43, când Oco- 
li.șan a egalat.

După pauză, Jiul s-a des
prins net in câștigătoare. Mihuț 
a marcat în min. 52, iar peste 
trej minute Coruș a ridicat sco
rul la 3—1. Tot el a mai înscris 
în min. 67 încă un gol, mărind 
diferența la 3 puncte. In ultimele 
15 minute Parângul a insistat în 
atac și la un fault in careu s-a 
dictat 11 m. Portarul Iââzoianu 
a transformat cu siguranță.

Oaspeții au jucat fără Movilă, 
Stana, Lazâr și Ursu, toți acci
dentați.

Parângul: Bâzoianu (Botezatu 
II) — Muntoiu, Ciocan, Botezatu I, 
Simcanu. Varga, Cristea (Vili 
Rusii), Movilă H, Ocolișan, Crețu, 
Nichimiș.

Constructorul 
Hunedoara 

-Minerul Vulcan 
l-O (0-0)

A fost un meci foarte disputat, 
hi care tânăra echipă a iui Li- 
bardi și Frfițila a făcut față unei 
formații tot mai în formă, care 
a urcat vertiginos în clasament. 
Portarul Gâmpeanu ca ți întreaga 
linie defensivă au respins nenu
mărate atacuri menținând echi
librul pe tabela de marcaj. După 
pauză, Jocul a avut același as
pect. Numaj că în min. 47 gaz
dele reușesc să înscrie dintr-o 
gravă greșeală de arbitraj, no- 
sancționând ofsaidul care a dna 
la... victorie. Voicu, Bejan, și 
Buda au fost și ei aproape de 

gol, dar din păcate n-au reușit 
să înscrie

Minerul: Câmpcanu — Mihal 
Vasile, Fage Octavian, Farkaș, 
Postelnicu, Ainbruț, Giigore, Voi
cu, Buda, Bejan, Barbu. Au mai 
Jucat Dumitru șl Pctraru.

La Juniori 0—5.

Rubrică realizată do

Dorel NEAMȚU

A, S. Paroșenî 
-Electrica 

Curtea de Argeș 
1-0 (1-0)

După două înfrângeri consecu
tive, cu destule peripeții pe te
renurile de joc, echipa antrenată 
de Marcu Buzduga și-a adunat 
rândurile, abținând o victorid 
meritată în fața unui partener 
ambițios și cu o bună știință a 
jocului.

Gazdele au deschis scorul re
lativ repede. In min. 6, după un 
atac prelungit, Gavriluț a primi) 
balonul, a șutat puternic și a 
Înscris spre bucuria puținilor 
spectatori aflați în tribune.

Oaspeții au încercat să inițieze 
câteva contraatacuri, dar apărarea 
și-a făcut din plin datoria.

In partea a doua a jocului, deși 
dominarea a fost permanentă, AS 
Paroșeni nu a mai reușit să în
scrie. Electrica s-a baricadat în 
apărare, aducând șl mijlocașii în 
linia defensivă, mizând pe pă
trunderile celor două vârfuri, 
ramase însă izolate de restul e- 
cliipci.

Două puncte prețioase și un 
moral mai bun pentru meciul 
caic urinează

Minerul Bărbăteni-Haher Hațeg 3-0 (0-0)
O primă repriză albă, cu ratări mari din partea gazdelor, caro 

s-au reabilitat frumos după pauză.,*Oaspeții au jucat grup.d In 
apărare, mizând pe posibile contraatacuri care să le aduca golul,

După pauză, dominarea Minerului s-a accentuat și imediat, In 
min. 47, spectatorii au aplaudat primul gol. A înscris Dima. în* 
cercările de a se desprinde în câștigători siguri n-au fost zadar
nice și Bcrbccc a punctat cu un șut sec, marcând al doilej gol al 
partidei, min. 72. Gu 5 minute înainte de final, Bană Gigei a făcut 
3—0, scor cu care de altfel s-a și încheiat partida.

Minerul: Bobu — Puienaru, Krcmăr, Bană Flori», Bcjcnaiu, 
Ciulă. Dosan, Găman, Dima, Ambruș, Bană Gigei. Au mai jucat 
Ștefan și Berbece.

La Juniori, 7—0.

POPICE

C.F.R. Cluj - Jiul Petrila 
5030 - 4893 p. d.

Jiuliștii au evoluat slab, pier

zând partida datorită, în primul 

rând, unej pregătiri fizice pre

care. Lipsa sălii de antrenament 

încă in renovare, Impietează mult 

asupra condițiilor de pregătire, 

care au repercusiuni nefaste In 

obținerea rezultatelor.
In ordinea intiMn pciecluJoj

Minerul Uricani 
-Petrolul Videle 

l-O(l-O)
A fost Un joc disputat, cil 

câteva ratări monumentale din 
partea gazdelor. Dominarea a 
fost cvasitotală, dar barajul Pe
trolului n-a putut fi perforat de
cât o singură dată și datorită 
pripelii în acțiuni și datorită șan
sei care i-a surâs până in min. 90.

Până la gol, Topor, Dulcu, Ur- 
san au irosit ocazia desprinderii 
pe tabela de marcaj, căzând în 
capcana adversarului, aglome
rând Jocul pe centrul terenului.

Și totuși, golgctcrul V iii și al 
echipei, Marcel Topor, a luat o 
acțiune pe cont propriu pe care 
a finalizat-o învingundii-l fină 
replică pe inimosul Barca. A fost 
1—0, min. 35 și se spera încă un 
gol după pauză.

La reluare oaspeții .și ui văzuî 
efectiv de... defensivă, înghețând 
jocul ln jumătatea proprie ne- 
maischițând nici o intenție de 
atac. Efortul gazdelor de a mai 
puncta măcar o dată a rămas din 
păcate nefructificat.

Minerul: Silvestru — Niioarâ, 
Roșea V., Irimuș, Roși a G. (Lâ- 
cătușu), Matache (M.uinescu), 
Ursan, Baltaru, Florescu, Dulcu, 
Topor.

FOTBAL, DIVIZIA C
MINERUL ANiHOASA — 

METALUL CRIS( IOR j 
1—0 (0—0)

Cele două echipe s au angajai 
intr-o dispută sportivă, mult gus
tată de public, practicând un 
joc cursiv cu destule momente d4 
atac, dar și de suspans.

Prima repriză a fost fără gol 
ți datorită numeroaselor ratări 
ale lui Barbu, Golea, 11 ițesc.

După pauză, gazdele au fost 
mai hotărâte. Presingul total a 
obligat oaspețij să greșească șl 
în consecință. în min. 78, ci aif 
fost sancționați cu 11 metri. A 
executat precis Pater și a fost 
1—0. Până în final nici o echipă 
nu a mai reușit să înscrie.

Minerul: Bârsan — Ititc.so, 
Fătu, Rogojină, Pater, Dinache, 

Vclciov, Vișan, Colea, Ungur, 
Barbu. Au mai jucat l’ană șl 
Chircă.

La juniori 11—1. Hleojiu a 
marcat 4 goluri.

s-au obținut următoarele rezul

tate: Ghcrman, 800 p.d, Hordi- 

la, 756 p.d., Scorțca, 828 p.d.. Aî>- 

drei Marian, 849 p.d., Dobi ică 0^ 

816 p.d., Dobrică M., 844 p.d. |

In partida susținuta in comp» 

nia formației Aurul Baia Mare, 

Jiul Petrila a pierdui < n scorul 

de 3335 la 5066 p.d.
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VIATA
La Petrila

Consi!?.’! local nu este o fantemă
Este foarte ușor să critici. Mai 

gi u este sâ facj un lucru bun, 
sa birui inerția care ne caracte
rizează după decembrie 1989, să-’ 
spargi snobismul locului și, mai 
ales, să găsești bani. Legea spon
sorizării nu există, bani în con
tul administrației locale sunt atât 
cât să nu „mori de foame", rele... 
câte vrei, bune... mai rar. Și 
totuși! Ne contrazice chiar Con
siliul I-ocal Petrila, cel care s-a 
hfl.it între organizatorii recen
tului Memorial folcloric „Gicu 
Popa", manifestare ajun«ă la cea 
de-a X ilI-a ediție.

Președintele comisiei de cul
tura a acestui organism, consilie
rul Ioan Dan Bălan, se destăinuie :

„Nu e te vorba ele o acțiune sau alta organizată exclusiv de 
comisia cu’turală și de Consiliul local. In fapt, la Petrila, nici nu 
se poate vorbi de o manifestare culturală organizată în „exclusi
vitate". Eu cred că putem să spunem că Petrila dă exemplu în 
coca cc privește sprijin reciproc mai ales în acțiuni culturale, 
sportive, în manifestări de tradiție. Ținem la tradiția noastră. Gon- 
sihcrl șl consiliu, primar și primărie, sindicate, cluburi, consilii 
ue administrație pentru marii agenți economici, firme cu capital 
cl2 stat și capital particular, cu toții punem mai presus ideea de 
oameni ai Petrilei. De la Petrila la I-onea, Cimpa, Jieț, Răscoala, 
Uit ici ș.a., suntem toți uniți când este vorba do lucruri frumoase. 
Așa s-a putut organiza festivalul de muzică tânără și dans modern 
din primăvara acestui an, așa s-a putut organiza „Memorialul Gicu 
Popa", așa vom organiza în zilele de 1 și 4 decembrie manifestă
rile dedicate Zilei naționale și prăznuirii Sfintei Varvara, patroana 
minerilor, precum și proiectatul șl mult doritul festival al obice
iurilor de Giăciun și Anul Nou ce se va desfășura în ziua de 
Sfântul Ștefan, adică 27 decembrie. Punem mâna cu toții, ne asu
măm, chiar și in lipsa legislației adecvate, calitatea de sponsori, 
gâ- im „bani din piatră seacă" și nu lăsăm să se piardă ceea ce 
este frumo.;, ceea ce este românesc și ne reprezintă. Consiliul local 
a alocat pentru comisia sa dc cultuiă in acest an 5 000 000 lei. O 
picătură față de ceea ce era necesar. Dar nc-au sărit în ajutor 
sindicatele niarj de la minele I’ctrila și Ixmca, cluburile, sindica
tele de la Picparație, RAGCL, Consiliile de administrație, oamenii 
— unii dintre cl patroni dc firme cum sunt domnul Brujan, dom
nul Gui și alții. Lista este mare. Nu facem multe activități pc an. 
N.i avem cum și cu ce. Dar vrem ca acclc manifestări în care ne 
angajăm, să fie dc elită. Și, fără falsă modestie, reușim în bună 
măsură Proiecte avem multe, mijloace materiale puține dar su- 
fl. le mari lj tot pasul. Poate acesta este secretul. Știm să lăsăm 
alături pasiuni politice, Interesele și, când este vorba de fața ora
șului, știm să ne numim simplu, pclrileni. De la primar la salahor 
șl oier, suntem pclrileni. Aven viața noastră spirituală pe care 
o re pertăm și pe c-.re o apăram, întru cinstea strămoșilor și bucu
ria ' . ce or veni după noi".

„ Armonii tinere ”
Renumitul cor dc cameră „Armonii tinere" din Petroșani, 

mult.pin laureat al concursurilor naționale corale, iși reia activi
tatea. O veste bună, deci, pentru iubitorii muzicii. După o perioadă 
de anonimat generată de opa alea care acoperă în bună parte 
cultura Văii Jiului, corul pion : să revină pc marile scene ale 
țării. Joi, 14 octombrie, prima întâlnire după vacanța luată 
„vokns-noiens", în foaierul Cmc, de cultura din Petroșani.

„M-am născut cu cântecul în inimăl”
Elena Merișorcanu a fost și în acest an vedeta 

memorialului folcloric „Gicu Popa" găzduit) de 
orașul Petrila. Este mereu aceeași purtătoare a' 
mesajului muzical a, momârlanilor către țara 
întreagă. La Lonea am ascultat-o șl aplaudat-o 
cu deosebită bucurie. Dar Elena Merișoreanu se 
gândește nu numai la prezent cl și la viitor. 
Redăm declarația sa făcută la numai câteva 
momente după încheierea recitalului susținut de 
interpretă în fața spectatorilor petrlleni, ]a cea 
de-a opta ediție a „Memorialului folclorio Gicu 
Popa**.

„Am revenit — preț de câteva ore — acasă. 
Mă simt minunat. Ca un râu la izvoarel Eu de 
aici, dintre momârlani am pornit în viața ar
tistică. Și port pe scenă cântecele lor; cele do 
dragoste, de dor, cele de alean. Acest memorial 
dedicat profesorului și folcloristului Gicu Popa 
nu este numai o manifestare comemorativă, 
nici nu a fost gândit în acest fel. Este, tn prlmu; 
rând, o „trambulină" de lansare. Valea Jiului 
are talente deosebite care trebuie să cânte. Să 
cânte doina noastră străbună. Iar .memorialul* 
le oferă acest prilej. Visul meu este să ajut 
aceste mlădițe ale cântecului popular din Va
leu Jiului, să răzbată prin „hățișuri" șl sa eon* 
tinuc ceea ce am ineput eu. Pentru început», 
împreună cu domnul Gheorghe Palcu de la Ta- 
leviziunea română, voi încerca să facem câteva 
înregistrări muzicale cu interprețl din zonă. 
Este un prim pas în încercarea de a scoate „Va* 
lea“ din anonimat. Ce va mai fi, vom mai vcsîca*.

Lansare de carte
Am intrat, se vede, in Europa. 

O lansare de carte, petrecută 
simultan, pe toate meridianele 
globului, merită toate felicitările, 
mai ales când ca a avut loc și 
la Petroșani. Meritui revine ex
clusiv LIBRĂRIEI „ION CREAN
GA", și șefei unității, doamna 
Lucia Stan care a găsit răgazul 
necesar de a organiza această 
lansare de carte, în pofida fap
tului că volumele i-au fost tri
mise dc la Dei« — onor devenii 
nu .se dezmint atunci când igno
ră Valea Jiului de teamă că 
rămân in urma ci — foarte târ
ziu. Vinovat, se pare, chiar di
rectorul fostului centru de li
brarii, devenit peste noapte so
cietate comercială, un oarecare 

domn Nițescu sau cum i-o fi 
chemând. Dumnealui provine 
din alt fel de comerț și a ajuns 
librar, ceea ce seamănă cu un 
fel de nucă în perete. In fine, 
e treaba dumnealui și CIMS-ului 
care l-a numit, Să revenim la 
lucrurile frumoase. Cartea care 
a fost lansată luni, 4 octombrie, 
se intitulează „LADY DE W1N-

TER“. A fost lansată simultan 
in 23 de țări. Autoare, Susan 
llill. Editura care și-a asumat 
responsabilitatea prezentării pe 
piața românească a cărții este 
„Olimp", condusă de Vlad Ale.x 
Grlgore și Doina Uricariu. De 
altfel aceeași editură nc-a mai 
oferit câteva surprize plăcute: 
„Scarlett" (autor A. Riplley), 
„Good byc, Janet", „Câinii războ
iului" ș.a.

Câteva cuvinte despre autoare, 
Susan llill. S-a născut in 1942. 
Este absolventă a Colegiului re
gal din Londra. A scris, alături 
dc „Lady de Winter", „Pasarea 
nopții", „întâlnire ciudată", „Fe
meia în negru" și alte mari ro
mane.

Lansarea cărții la Petroșani — 
au participat cuteva zeci de per
soane iubitoare dc literatură -» 
constituie un eveniment. Cartea 
este un roman de excepție iar 
meritul librăriei este cu atât 

mai marc. Oricum, înainte de a 
formula aprecieri critice despre 
roman, v., invităm la lectură

Pagină realizată de

llorațiu ALEXANDItESCU
I

Audio * video
Melomanii pot fi mulțumiți. 

Librăria nr. 33 din Petroșani de
vine un tot mai puternic ceulrn 
muzical. In lipsa unej formați* i 
muzicale profesioniste în Valea j 

Jiului și in lipsa unei vieți nvi» ( 
zicale reale, sunt bune ș îruegis* I 
trările. Standul de casete înru*( 
gistrate oferă iubitorilor muzioU 
peste 100 de titluri. De asemene^ 
există o listă cu lucrări propuM 
pcntru înregistrare, Ja cominiX, 
melomanilor. Spicuim: lMuzie*
disco-pop: culegerile „MTV" fi 
„Bravo llits", albumele semnați» 
„Positive K“, Brjan Ferry, Noii 
Yoting. Shaggy. Dintre culegeri, 
mai reținem pe cele cu Boney 
Snap, Madona, Adriano 
tano, Van Morrison. Santana, !<■£ 
Zcppelin, Tina Turner, Alke 
oper, Proeol llarum Muzwă cla» 
sică: sunt prezente in stand 
sete cu lucrări din creația ha} 
W.A. Mozart, F. Chopin, J.3. 
Bacii, J. Strauss, F. Schuberf, 
P.l. Ceaikovski.

In ceea ce privește muzica ro
mânească. reprezentată este doar 
muzica ușoară. Sunt oferite ca
sete cu Oana Sârb», Mail dina 
Manole. Ștefan Bănică jr., „Com
pact", „ITolograf", .Direcția V-, 
„Mondial", „Phocnix". u

'Trecând in domeniul celei dea 
șaptej arte, remarcăm prezența 
în stand a casetelor video cu ni- 
me axând protagoniști dc claslv

—= Aniversările lunii octombrie =
Numeroase sunt person ilitățile culturii 

universale care s-au născu în luna octom
brie. lată pe cele mui importante dintre 
ele.

3 octombrie 1839. Se naște compozito
rul. folcloristul și muzicologul Teodor T. 
Burada, unul dintre fnainte-mergătorii 
atuzicoJogiei românești.

8 octombrie 1900. Vede lumina zilei 
la Ducurcștl, decanul compozitorilor ro
mâni în viață, maestrul Zeno Vancea, autor 
al unor pagini nemuritoare dc muzică dc 
cameră ț> simfonică.

8 octornbrio 1919. Se naște tot la Bucu
rești, „vioara de aur a muzicii populare ți 
lăutărești", artistul IonC) Hudiștcanu.

8 octombilo 1923. O altă „vioară de 
aur" vede lumina zilei: artistul român de 
«eputațle mondială, Ion Voicu.

9 octombrie 1835. Se naște la Paris 
unul dintre marii romani ici ai muzicii, 
Cămile Salnt Saens.

9 octombrie 1871. In Sardinia, Ja Nouro, 
se naște deținătoarea P croiului Nobel pen
tru literatură pentru anul 1929. Grazia 
IX'adda, In oele peste 50 de căiți — ma
joritatea romane — s-a impus ca una 
dintre reprezentantele de frunte ale rea- 
âMmoluf. Rețin atenția „Steaua oiicntului" 

(1891), „Fuga din Egipt" (1925), „Sigiliul 
dragostei" (1925).

W octombrie 1813. In localitatea Le 
lloncole, lângă Bussclo, in Italia, se naște 
autorul celebrelor opere Aida, Truviata, 
Nabucco, Rigolctto, Jlcrnani, Falstufl — 
Giuscppc Verdi.

10 octombrie 1947. La Brașov vede 
lumina zilei neobositul luptător pentru 
Înfăptuirea marii uniri. Gheorghe Dima, 
autoiul a numeroase coruri, cantate, lu
crări pentru muzică de cameră, cel al 
cărui nume este purtat astăzi d*> Filarmo
nica din Brașov și de Academia dc mu
zică din Cluj-Napoca.

11 octombrie 1885. Se naște la Paris, 
Francois Mauriac, laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură pentru anul 1952. 
A scris romane, nuvele, a fost ziarist a- 
preciat la „I>e Figmo" șl „L’Exprcss".

11 octombrie 1911. S-a născut lângă 
Sighișoara, înlr-una din localitățile sub
urbane, „prințul operetei românești", Ion 
Dacian,

12 octombrie 1898. S-a născut Eugenio 
Montale. laureat “• Premiului Nobel pen
tru literatură pentru anul 1975. S-a re
marcat ca poet, în istoria literaturii im- 
jzunfmdu se prin „Ossl «li sepia" (Oase de 
sepie)

14 «x'tombric 1853. S-a născut la Stupea, 
în nordul Bucovinei, Ciprian Pornmbescu, 
autor al operetej Crai Nou și a numei-oase 
coruri patriotice. Datorită luptei sule pen
tru unirea țării, a fost întemnițat de 

anstro-imgari. Bolnav în urma Întemni
țării, a murit «le tânăr, — «le-abia depășise 
vârsta de 30 de ani.

14 octombiic 1890. Se naște profesorul 
și compozitorul Constantin G. Nottnra, 
fiul marelui actor Constantin Noltara.

16 octombrie 1888. Vede lumina zilei 
la New York un alt mare scriitor, laureat 
al Premiului Nobel, Eugene O’Nei).

18 octombrie 1859. Se naște la Puris, 
Henri Bergson, laureat al Premiului No
bel pentru literatură pentru anul 1927. 
Doctor în litere (teza poartă titlul „Eseu 
despre datele imediate a)«' conștiinței"), 
II. liergson se remarcă in calitate de ad
versar al tradiției carteziene și al poziti
vismului. I( pinge in procesul cunoașterii, 
spiritul ca sistem. Lucrările sale funda
mentale. „Materie șt memorie" (1896) și 
„Energie spirituală" (1919).

19 octombrie 1899 Se naște in Guate
mala, M.A. Asturlnn, laureat al Premiului 
Noiiel pentru literatură pentru anul 1967. 
A vizitat de mai mu.te ori România <u a 
scris o caile despre țara noastră, mtitu- 
l.iă „Noul chip a-1 Români’i (1961).

22 octombrie 1811. Se n^qlc JFrawa 
I.iszt, compozitor, pianist ți dirijw n»> 
gliiar, unul dintre marii romunuci ai mw i 
zicii secolului XIX. intcmeiekwui ȘcoM i
naționale muzicale maghiare. ; |

22 <x:tombrie 1870. Vede kunina ulai. 
un alt mare literat, laureat ai PremiuM 
Nobel pentru literatură pentru anul 1938, 
Ivan Bunin. Opozant 'al cu munte muta), 
1van Bunin, va emigra tn 1920 dm Italaaa 
în Franța, unde cunoaște cotuarraras, 
Opera sa cea mai importantă, sVia|a IW 
Arseniev" (1930).

25 octombrie 1825 La Vi«.v>» ar naște 
regele valsului, Joh.inn Strauss j».

25 octombrie 1838. Se naște la Paris, 
Gtxnges Bizct, cel ce a rămas In istoria 
muz.icii. îndeosebi prin opera „Carmen",

26 octombrie 1673. Se naște !• Moldova, 
intr-o loialitate din zona Falcnx prințul 
Dimitiie Cantemir, domn al Moldovei, 
literat, muzician, spini Je factura enci
clopedică, mi-mbru al Academiei din BOr- 
lin autorul nemuritBUrei „Descripție Mol* 
liax iac", al unui tratat de muzicologie 
orientala, al altor iu. r u i literare de cx- 
ccpțioiial<i insemn.it.ite pentru «nllu>a 
roman,i.

27 octombrie 1782. I .a Genova se naște 
Nn-eolu I’agamni m.i strid arcușului s» al

ghitîirii.
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7 
545125.

VÂND remorcă descoperită, 
tone. Relații : telefon 
(0126128)

camere,VÂND apartament 2 
Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, 
bloc 97/39 (lângă Primărie), 
rele 16—19. (0126127)

o-

S-a furat în ziua de 1 oc
tombrie 1993, din spatele li
brăriei „Ion Creangă" auto
mobilul „Volkswagen IETA 
Pacific" aparținând domnului 
Kiss Lorant. Se oferă recom
pensă pcnti-u găsirea lui. Tel. 
543030.

nr.

VÂND garsonieră. Petrila, 
ttepublicii, bioc 103 A/12, 
2. (0126125)

str.
etaj SCHIMBURI

VÂND apartament 
îmbunătățit, Petroșani, 
lor, bloc 
37, între

2 camere, 
Aviatori- 

54, scara 3, et. 3, ap. 
orele 10—17. (0126123)

VÂND <
și mobilă, 
nr. 17 (Sohodol). (0126110)

casă 5 camere grădină 
Paroșeni, Liliacului,

VÂND rulotă nouă și cuptor 
cu microunde, sigilat. Telefon 
541528, 543282. (0126103)

VÂND garsonieră Petroșani, 
central — General Vasile Milea, 
bloc 28 B/39, între orele 17—20. 
(0126133)

\ ANI) urgent Dacia 1310. Rc- 
lații, telefon 545197. (0126112)

VÂND televizoare color și 
alb-negru, video player, frigider 
și mobilă, după ora 15. Anton 
i* > in, nr. 30. Petroșani. (0126136)

I *(
S)

J.1DC) CLUB Petroșani, 1 De
cembrie, nr. 96, vinde urgent la 
prețuri convenabile dozator Sie- 
m^ns, mașina înghețată Swcden 
26" cp răcire numai la curent, 
av'-d. z RD 199 BMW 318. Rc- 
loț' , zilnic la sediul Barului. 
(Piy.l 10)

2
Aviatorilor,

VA'.O urgent apartament 
eimerc, Petroșani, 
40 A/9. preț negociabil. (0126142)

VANI) vdă Petroșani, str. 11 
Iunie, nr. 13 și casă — Calea 
I» irănesti. nr. 17. Itel.iții, telefon 
54'. t.d. (0126111)

VÂND apartament 2 i 
f ros.ini str. Aviatorilor, 
21 A/28. Informații, la 
513457. (0126139)

camere, 
, bloc 

telefon

ri

I?

\R K.W.imi 
telefon 54

zo nâ 
dupfl ora

1
4

L
Petroșani - Aninoasa

ANUNȚA

Organizarea de concurs pentru ocuparea unui pos* dc 
economist.

Condiții : studii de specialitate și vechime în funcție 
dc minimum 5 ani, în unități direct productive.

Concursul va avea Ioc în data de 19 octombrie 1993, 
ora 8, la sediul unității RAGCL Petroșani, str. Eminescu, 
nr. 15—17.

Relații suplimentare la telefon 541920, interior 46. 
(0126151)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Gheorghe David, 
eliberată de Spitalul municipal 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT carnet sănătate
4541 pe numele Cibi Gherghina, 
eliberată de Dispensarul Petrila. 
11 declar nul. (0126147)

PIERDUT chitanțe nr. 489— 
490/23.07.1993. eliberate de Siste
mul Vitalis Petroșani. Le declar 
nule. (0126146)

PIERDUT legitimație bibliote
că pe numele Cristescu Ioan, 
eliberată de UT Petroșani. O de
clar nulă. (0126145)

PIERDUT legitimație periodice 
pe numele Dreghici Alin, elibe
rată de UT Petroșani. O declar 
nulă. (0126143)

PIERDUT legitimații bibliote
că și periodice pe numele I.u- 
chici Daniel Marcel, eliberate 
de UT Petroșani. I^e declar nule. 
(0126137)

PIERDUT carnet de șomaj pe 
numele 
Oficiul 
peni. 11 declar nul. (0126134)

DECESE

l

SCHIMB garsonieră zona Her- 
mes, cu apartament 2 camere, 
zonă centrală plus diferența. Te
lefon 542221, orele 14—20. 
(0126135)

SCHIMB (vând) garsonieră 
central, Petroșani cu Deva. Tele
fon 611399. (0126148)

W O UI
OFERTE SERVICIU

FIRMA, angajez fete tinere, 
pentru meseria de barman. Re
lații. telefon 541528, 543282.
(0126104)

Vereș Ileana, eliberat de 
de ocrotiri sociale Lu-

I \MILIA Milucă anunță cu adanc regret dispariția celui 
ce a fost un bun tată, socru și bunic

ROMAN IOAN (72 ani)
înmormântarea, azi, ora 16, de la domiciliu. (0126152)

COLECTIVUL R 1GCL Petroșani — Aninoasa este alături 
de familia Tocaci Vasile in durerea pricinuită de decesul mamei 

ROVSNIC ILEANA
Sincere condoleanțe. (0126150)

MULȚUMIM din suflet, tuturor celor ce au fo .1 alături dc 
noi in greaua încercare pricinuită de pierderea celui ce a fost 
bunul nostru soț, tată si bunic

BORZA IO AN
l ainilia îndoliată. (012G119)

COLECTIVI I, clasei a Xl-a B, Liceul de informatică Petroșani, 
este alături de doamna dirigintă prof. Ana Șcrban în marca 
durere pricinuită de decesul mamei salo.

Sincere condoleanțe. (0126157)

COMLMORAIIE

AZI, 13 OCTOMBRIE se împlinesc 9 ani dc când a plecat 
dintre roi pentru totdeauna cel care a fost

VINCZE SA MIJI (16 ani)

S'i-i fie țăran.i ușoară. Nti-I vom uita niciodată. M una si tata. 
(0l2'?i ij)

Ultima oră
Greva foamei moda tranziției

sau nu 
cu „N“ 

DCM-uri

Joi, ora 10, vă invităm la DESCHIDEREA PRIMULUI 
MAGAZIN CU PROFIL

COMTIM
L li P E NI

in Bulevardul Păcii, bloc 4 (Bărbătcni). (0126119)

Primăria Lupeni
aduce la cunoștință următoarele :

Toți agenții economici, indiferent dc forma de pro
prietate, sunt obligați ca până la data de 1 noiembrie 1993, 
să-și depună documentația pentru eliberarea autorizației 
de funcționare conform Legii 3/1972, ar*. 44, lit. c. In 
caz contrar, se vor aplica prevederile Legii 12/1990 mo
dificată prin Legea 42/1991 și Ordonanța Guvernului 
23/1992, art. 1, lit. „a“, cu amendă contravențională dc 
Ia 300 000 lei la 800 000 Ici Informații, camera 10, (0126154)|

Administrația Publică locală Lupeni 
aduce Ia cunoștință că, începând din data dc 11 octombrie 
1993, pc raza orașului Lupeni, sc execută curățarea hor
nurilor dc Ia încălzirea cu foc, contracost. Valoarea este 
de 300 lei/horn.

Informații la Primăria orașului Lupeni, camera 19. ■ 
(0126151) I

C ’0 SRL
str. Avram lancu, nr. 8, telefon 
color Goldstar, Mcgavision, NEl

Tf" I" one tronc I Au 
nu drept ile, „miner ișii“ 
file | i pașaport și „2 N“ 
cu lil< ra f. art. 131. sâtui de-atâta 
calc bâtutiî prin Ungaria și prin 
alte zone ale s'.răineziei" — și-au 
fătul „plinul" și 
sfitui (gurile rele 
s-ifui.i» de bine) 
Vină „minei adie 
oastea domnului... 
exact să capete 
bani mulți si munciți pe sponci. 
0o atare, indivizii ăștia folosesc 
pârghiile reale ale democrației, 
Inclusiv dreptul la grevă, pentru 
ia o face pe protestatarii. Ei vor 
.morțiș" să fie angajați Ja mina 
Lupeni, cl ipă c? aii fost clațl 
afara, conf irm .-od'il.ii muncii, 
cu știrea și itorrliil atu! al sindi-

de-ai.i sunt 
,pun că s-au 

— vor să iede- 
de frunte", in 

Cozma". M*l 
iar gratuități,

Oîl- 
<iu 
do

catului, <.ât și al tuturor celor 
ce se ocupă de destinele acestei 
nune, ca fiind niște „nima-n lu
me" ce încurcă deopotrivă 
menii in abataj și afară. Și 
fost. succesiv diiți afară atât
la lupeni, cât și de la alta mine 
din Valea Jiului, in uliimii trei 
ani. Adică „M.ij nimeni" se con
sideră democrat și cerc Au in
trat in „greva foamei". Sunt 10 
la număr și fac grevă pc scările 
minei Lupeni. Mina nu are 
voie de ei. Cu toții 
cine sunt gre/iștii 
poarta. „Uscături" I 
gur.it asistența

face 
n-au.

De
sant lămuriți 
și cc hram 
Ii s au nsl- 

medicală șl
toate condițiile pentru a 
grevă. Dreptate, oricum, 
M <i rău este faptul că „(Iști mi- 
ncrache rlc profesie" sunt la locul

Cotidianul «le opinii șj informații „ZORI NOI" nparo sub
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S 4 

înregistrata la Registrul Comerțului sub
nr. J 20/621/1991.

Cont virament: 3O7OGO2O1 — llf R |»e.
Iroșanl.

Director: MIRCEA UUJORLSCU

Director executiv; fng. JJrxaiidiu 
BOGOAN

egida

grevei când doi-lroi, când alți 
doi-trei I Intre tjmp — spun li
derii de sindicat dc la EM l.u- 
peni — ii poți întâlni in vreo 
cârciumă. Sau ac..să, ținând o... 
„grevă"... Ga Și cum mineritul ar 
fi oaia lor de muls, oala cu .sar
male de unde toți „măscăricii" 
se pot înfrupta în voie pc banii 
eonii ibuabililor. Cum poziția 
consiliului dc administrații' și a 
sindicatului de la mina Lupeni 
este fermă — și aici suntem 
acord cu dumnealor — nu 
rămâne „greviștilor" decât 
pună mâna pc muncă. Dar nu
mină, la Lupeni, ci acolo unde 
au fost până acum. Dacă l-o mat 
primi cineva. Sau la coasă,.. Că 
pământ este destul, (If. A.)

de
lo

KU 
la

Petroșani,
S TV
■ Instalații recepție satelit
■ Garanție, service postgaranție, montaj. (0126121)

Universitatea Tehnică 
L’etroșan,

anunță deschiderea unui nou curs de „Programare și operare 
l>e microcalculatoare IBM PS/AT" in data de 16 octombrie 1993, 
la ora 10, în Amfiteatrul A3 (corpul dc sus).

Cursi’l de caleulaloaro arc următoarele secțiuni:
— Sistemul do operare MS DOS și NETVVARE
— EDITOARE l)E TI.XT (\VS, WP. WORKS)
— GRAI 1CA în TURBO PASCAL
Coordonator; prof. tiniv, dr. ing. MIRIȚA ION
Sc eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE la terminarea 

cursului.
Relații suplimentaro la d-nul DRAGIIICf CRISTIAN, telefon 

542580, interior 117, LTC 5. (0126111)

RI.DAl )IA sji ADMINISTRA | IA 2G75 
Petroșani, slr. Nicolac Bălcescu nr 2 
telefoane: 511662 (dircctor-rcdai (or jef): 

515972 (director execuli v-adminislraliv 
difuzare), 512164 (secții) Fax: 093/515972.
lll’ARUI.: Tipografia Petroșani, «Ir, 

Nicolao Bfiii'CScu nr. 2. Telefon 5(1305.

I Materialele decomandate fi 
pcpubllcute nu se restituie. Rcs- 

I 

ponsabltdatca morală $i Juridică 

asupra corectitudinii datelor cu 

prinse tn articole aparțin, b> 

exclusivitate, autorilor.
• I . «

echipa OE SERVICIU |

Responsabil de număr I 
Miliai BAROU

Corectară i
Emilia ACHlREi 

Viorica F1RȚULESGU

t


