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„S-a-ncălzit nisipul mani...64 
Nu mai dăm cărbune țării ?

• Iulie — cea mai scăzută 
pas înainte, d«i pași înapoi • O 
tivitatea muncii in „derivă" — 
pârtii tehnologia e țapul ispășitor,

Scriam cu satisfacție în urmă 
cu o lună despre un pas semni
ficativ înainte pe calea revigo
rării activității de extracție ; 
luna iunie a fost cea mai bună 
a anului la extracția de cărbune 
la nivelul R.A.H., producția pro
gramată fiind realizată in pro
porție de aproape 98 la sută. 
Dar, a venit a doua lună de 
vară care, iată, se încheie cu un 
bilanț precar: 89,9 la sută din 
producția programată, cu vreo 8 
procente mai puțin ca in iunie ; 
media extracției zilnice — 18 557 
tone, cu 2 175 tone mai mică 
decît media lunii precedente și 
cu 1500 tone mai scăzută decît 
media pe primul semestru.

Referindu-se la reculul pro
ducției din iulie, cineva, un hî- 
tru, si-a adus aminte de un vers 
din „folclorul" minetesc născut 
în anii trecuți : „S-a încălzit ni
sipul mării, nu mai dăm căr
bune țării". Nu Știm cîți mineri 
s-or fi dus în iulie ia mare, poatf 
chiar mai puțini decît in alți

extracție din acest an. sau un 
iri miner, ori fermier • Produc- 
abataje în jincezeală • Nu nea-

ani — liberalizarea prețurilor își 
spune doar cuvinlul — dar, a- 
devărul e că luna lui Cuptor și-a 
pus de-a binelea pecetea pe 
starea producției din abatajele 
Văii Jiului, mai ales pe starea 
plasării fronturilor de lucru.

Producția în luna lui Cuptor

Zilnic, pe fronturile de cărbu
ne s-au prestat cu 500—600 pos
turi mai puține decît în lunile 
precedente. Med,a nemotivatelor 
pe zi a fost de 810, a învoirilor 
— 221, jar a foilor de boală de 
peste 1 100. Astfel, coeficientul 
de prezență a fost abia de 76,5 
la sută, cu aproape 10 ia suta 
mai mic decît în lunile prece
dente. Așadar, concediile-s con
cedii, dar s-a lipsit de la lucru 
mai mult ca în alte luni, iar ab- 
sentomania a d>minu it producția 
abatajelor. „Știți, e si vremea co

sitului ; alții, veniți de la țară, 
au primit pămint si... au de lu
cru". O fi și aceasta adevărat. 
Dar, să călărești doi cai deodată... 
nu se poate. Vorba cuiva : ori 
miner, ori fermier...

Rău e că deși luna lui Cup
tor nu a fost chiar... autentică, 
cu zile de arșiță prelungită, to
tuși, moleșeala s-a instăpînit și 
în abataje. Dovada : productivi
tatea muncii în cărbune pe Va
lea Jiului a fost de abia 4,394 
tone pe post, cu aproape 0,350 
tone/post mai scăzută decît în 
luna iunie.

Deci, avansul cîștigat în iunie, 
l-am pierdut în iulie. Altfel 0 
spus... un pas înainte, doi pași I 
înapoi. în iulie doar patru ex- 3 
ploatări — Paroșeni, Cîmpu lui 0 
Neag, Dilja și Bărbăteni și-au k 
realizat producția programată, I 
deci, cu două mai puține față 
de iunie. Dintre toți indicatorii, 
doar la huila pentru cocs și 
semicocs s-a realizat programul 
— s-a livrat suplimentar o can
titate de 2 569 tone. D ir, ]a huila

Ioan Dl'JJEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Cotidian de opinie și informație al Văii Jiului

Starea națiunii

Aria calomniei da roade
Nu putem sa tăiem, ar fi o doiaiia d® lașitate, in legătură 

cu un lapt care ne-a produs consternarea. La 29 iulie a.c., Camera 
Reprezentanților din SUA a adoptat o rezoluție cu privire la 
.recrudescența antisemitismului ți a animozităților interetnice 
din România". Cum era Și firesc, un purtător de cuvint al Gu
vernului României a reacționat cu promptitudine, exprirnind mih- 
nirea și dezolarea lațâ de acea rezoluție. Este, fâr!i îndoială, un 
act de nedreptate, gratuit și nemeritat că fard noastră a fost 
etichetată ca o entitate aflată in afara cadrului democrației. Na- 
nifesiârie la care face referire rezoluția nu sint și nu au lost 
< ai acterislice poporului român. Au existat, intr-adevăr, in peri
oada de după revoluția din decembrie 1.989, manifestări cu ca
racter extremist, maj ales in paginile unor ziare. Democrația |a 
tare am ajuns după anj îndelungați do tăcere și represiune sub 
r?gimu| totalitar comunist a scos in mod inerent la iveală o seric 
de resentimente refulate timp îndelungat l’e acest fond au 
apărut și aeceme antisemite, extremist naționaliste. Nu au lipsii 
insă virulentele atacuri extremiste împotriva românismului, aten
tatele publicistice grosolane la adresa națiunii noastre, conteslă- 
i ile granițelor actuale. Dar de ai- i si pinii ]a a eticheta pe nedrept 
On popor, pașnic și îngăduitor pină la Dumnezeu, e cale lungă. 
Și mi pulein sft nu ne punem întrebarea : cum de s.a ajuns la 
a.i ceva 7 Se știe, doar, ea proiectul noii Constituții a României 
ost- trecut prin Parlament, întrunind majoritatea și că este a- 
pre iat că se ridică la nivelul sfandai delor de pe plan emopeaii 
și chiar mondial I
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• „încrederea cititorului... se ciștigă gre-u și se pierde ușor, 
de aceea apar atitea ziare și dispar fără urme ; au Oitenit curio
zitatea cititorului, au spulberat încrederea lui. pot să se coalizeze 
toate urile, să se ducă cele mai ticăloase companii împotriva unui 
ziar, nu influențează decît intr-o neînsemnată măsură pe cititori, 
dacă acel ziar nu-i dezamăgește, eontinmnd netulburat linia lui 
de conduită Cititorului nu-i place să i se forțeze aprecierea, vrea 
să aibă sentimentul dreptei lui aprecieri, liber formulate : cum
pără ziarul care.i place. Așa se explică de ce nu izbutește nici 
un ziar susținut de un guvern, chiar dacă acel guvern ar fi al
cătuit din oameni neprihăniți ca heruvimii".

• „...Fiindcă cititorul nostru este cetățeanul român primejdios 
de inteligent, cu o dezvoltare si mai primejdioasă, cu marc greu
tate, dar dacă i ai înșelat așteptările, atunci devii ținta biciuitoa- 
relor sale ironii.

...( ind ți-ai agățat tinicheaua ridicolului de coadă, nimic nu 
te mai poate scăpa, chiar dacă ai face miracole".

Dcontolog a și nerușinarea sînt 
ciocanul și nicovala între care 
se află in permanență gazetarul. 
Sint prea multe ziare și reviste? 
N,-au decit să fie! Nu cantitatea 
interesează. Costa prea mult ? 
Nici asta nu contează. Cititorul 
cumpără ce-i plaoe, indiferent 
cît face.

Din păcate, multe dintre ciu
percile apărute după... ploaia de 
gloanțe din decembrie ’89 in 
presa noastră, suferă de ridicol. 
Unii și-au descoperit vocația ga. 
zetărească abia „după", alții o 
aveau dinainte. Tuturor — și nouă 
inșine în p imul rînd — trebuie 
să ne intre in conștiințe cele scri
se — încă din anul 1942 — de 
Pamfil Seicaru, unul dintre cei 
mai lucizi reprezentanți ai presei 
românești, de la Luceafăr încoa
ce.

Această meserie este, de fapt, 
o profesiune de credință pusă in 
slujba cititorului. Și doar a lui. 
Ea nu se învață la „școli înalte", 
nu are nevoie de profesori, nici 
de cursuri și examene, nici de 
diplome. Ea „se doare" in fața 
hîrtiei albe și cu nasil-n plum
bul prietenului tipograf. Ea are 
tertipurile ei. Are bucuriile și, 
mai ales, necazurile ei. Pe citi
tor nu-1 interesează că ai scris
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repede, că te grălrește caland.ul 
și rotativa, că te fură ritmul 
frazei. Dacă regreți ulterior gre
șeala, e zadarnic, sentințele citi
torului sint fără drept de apel.

De aceea, revm și zic (fără 
pretenția de a da lecții), frați me
seriași, nu vă lăsați furați de 
cî.știgul facil, în detrimentul o. 
piniei cititorului. F.1 ne judecă. 
Și în Valeți Jiului apar (mai apar 
și or să mai apară) fel de fel 
de giumbușlucuri gazetărești. Au 
fost la un moment dat 13 (ce nu
măr!) publicații. Nu contează cî- 
te mai sînt acum. Rezistă cine 
poate. Și cine știe. Important e 
ca acei care mai sîntem, să nu 
ne dezamăgim stăpinui — citi
torul. Oamenii și_au făcut o pă
rere — fiecare are „ziarele lui", 
pentru care stau la prima oră la 
coadă la chioșc. Și, chiar dacă un 
ziar costă acum cit o banală cu
tie de chibrituri, omului trebuie 
sa nu-i pară rău de gologani.

Am scris aceste rînduri ascul- 
tind un disc al unui artist ade
vărat, Alexandru Andrieș, disc 
de pe care reproducem mai jos, 
cu plăcere, textul cîntecului „Pre
sa libera". La buna și plăcută 
vedere.

Mircea Bl JOKIlSf tf

ALEXANDRU ANDRIEȘ

PRESA LIBER
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in Valea Jiului 
a dispărut 
omenia ?

In contul pentru ajutorarea 
smistraților din Moldova, des
chis la Banca Comerciala, liliaia 
Petroșani, pina luni au lost de
puși doar 17500 lei. Adică mai ni- 
mi<-, fațu de potențialul municipiu 
lui nostru, dacă e să privim a est 
aapect numai prin prisma nive
lului înalt de salarizare din une
le firme. Sigur, nu vrem sa cri
ticam pi> nimeni, că nimic nu e 
obligatoriu, și nu i nu vrem să 
bai Tm mina m buzunarul c-uixa. 
fiecare este liber sa proc—dive 
cum crede d<> cuviința. Dar rn 
Moldovu .ni murit peste 70 de 
persoane, au fost distruse peste 
9000 de case, au murit in jur de 
8000 de animale și au fosl distru
se peste 10 000 lui. de Cultura. A- 
ceșli oameni au nevoie de ajn 
torul nostru. D< cit de puțin le 
putem oferi, ai um miil 1q clapa 
maseaiia Sa nu mai lie omenie 
oaie in Valea Jiului ? Nu, in 
Vale mai sint oameni și omenie. 
Și asia trebuie s o știe toți cei 
ce ii" denigrează. Du trebuie 
s o dovedim j (G.C.) .

Zece ziariști pe spinarea mea se-mbogățesc
Scot zece ziare ți eu le cumpăr și le citesc.
Unul s-a-ncurcat intr-un articol cu prea 
mulți morți și prea puțini teroriști,
Ața ca. din pruna au ramas doar nouă ziariști.
Noua ziariști, nici unul nu se lasă,
Îmi tură din timpul de lucru, inii fură ora de masă.
Unul luat de val da mult prea tare in comuniști
Și pină sa țlie exact ce se-ntimplă, sint de fapt opt ziariști.
Opt ziariști zeloși continuă în felul lor
\,ot ți.o bucățică mică dm timpul meu din dormitor,
Femei frumoase ți dezbrăcate prin pagini împrăștie șoapte 
Dar's-așa de prost tipărite că ziariștii rămîn doar șapte.
Șapte ziariști glumesc, nici unuj nu pune frînă,
$i-o țin tot intr-o glumă și-un rîs aproape o săptămînă
Bina unul g.urnește despre lata cuiva care cumpără terenuri și case, 
Șapte ziariști au lost, a um sint șase.

i Șase ziariști încep sâ iaca anchete,
' La alimentara, ja punctul de vamă, la căminul de fete
> Descoperă unn ca ,a primai ie se dau casele tot la colonei
ț Patru ziariști cu noi. N-am lost țase ?
i Unde or fi doi dintre ei ?

ț Patru ziariști dau din coate, mă vor al lor neapărat
’ Pe unul H ciieama Petre și-aproape m-a cîștigat
ț Dur Petre in cheamă și pe prunui ministru,
l iaca sc-ncuica cumva intre ei ?
; Nu, nu, nu, cel mai sănătos lucru e

! îrei zi.uiști iși ziinbesc. parca
1 parm Ju mai si apa' dm jug —
l ( oncuicnța s u mai înmuiat, hîrlie i
i Uite insa ca srapa un articol despre
’ Ziurișln, ca prin larmei, ramin doai doi 
ț l'iind i m strofa apai mineri.

) Doi ziariști aii ajuns la 'ițite, 
t .e bat m cuvinte tamase.

și

lac presiuni, se lupta la singe.

din belșug — 
marile puteri,

*
•«.

acum 
noi

să ramînă doar trei.
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O duc mai bine oamenii din Petrila
in a-e-‘ a vară, locuitori] Jiu Petrila sînt în- 

tr-j situație mai fericită decit cei din Petro
șani, Vulcan sau Lupeni : ej au apă caldă — 
unul dintre indicatorii gradului de civilizație — 
ceilalți, i. Faptul este explicabil prin- serio- 
zi:atca cu care se execută ansamblu] lucrărilor 
de revizii și reparații curente din centralele 
termice și din rețelele aferente, Pînă la 1 au
gust a.c. s-a izbutit realizarea unei performan
țe : in.ocuirea rețelelor termice insumind 5 000 
m.l, Eatț și Un punct de vedere nou, constind 
in acoperirea acestora — canalelor — (pînă nu 
de multă vreme acest gen de lucru se ispră
vea, cam pretutindeni în Valea Jiului, în cîțiva 
ani buni). Tot pină la 1 august, aflam de la

ing. Soare, directorul Regiei Autonome de Gos
podărire Comunală și Locativă din Petrila, 
s-au încheiat lucrările de revizii la centralele 
termice 9, 1, 10, 7, 8, 6 și 11.

Necazuri mai slnt, îndeosebi In domeniu] atît 
de neplăcut al izolării teraselor, s-au terminat 
doar șase blocuri, numărul ]or fiind mai ridi
cat. Așa cum ne-am convins, unii locatari sînt 
disperați : plouă frecvent, apa curgînd. Ia ul
timul nivel, în apartamente. Deși sînt mate
rialele necesare, este prea mic numărul lucră
torilor specializați. Dar eforturile continuă 

pentru ca toți locuitorii să trăiască în condiții 
decente.

Tibcriu SPĂTĂRII

SIMPOZION

POȘTA PARLAMENTARA
de Valeriu BUTl LESCI .

deputat F.S.N.

Salvamontîstii in zonele sinistrele
In sprijinu] celor cv au av.it 

de suferit In urma caluinilățdur 
laturale din Mold >va echipa sal- 
«amontiștilor din l’ctroșuiii, echi- 
■ ată cu tot ceea c est necesar 
,n situațiile de urgență, s-a de
plasat în județul Bacă i. Iniția. 
uvd aparține salvamuniiștiior 
noștri și a fost primită cu de >■ 
-ebită bucurie dc Prob- tura ju
dețului Bacău p<nlru ea expe- 
> enta și pregătir i tehnică și 
>.zi.ă a celor car •, c drept, pe 
munte, și nu pe ape, sint antre

Justiția va face dreptate
f>u mai mult t mp in urma, 

•tomnul Andrei hovacs din La
poni s-a adresat personal red.'re- 
,^i cerfnd sprijin in soluț.ona- 
i unui caz aparte. Domnul 
•jvacs o fost agresat în ziua de 

1: octombrie 1990, către orele 
-..-rii, de un grup de concetățeni 

fruntea căruia se afla Vasile 
*.'• itu. Agresiunea a fost deoe- 
b. de violent'i. Domnul Kova. s 

'Iară că agresiunea a avut un 
acter de tiiliări»1. fiindu-i 

lujți, prin violență, 3800 de Ici. 
Dc a'unci, omul caută dreptatea. 
1 uirurlj s.au complicat, o ser.e 
dc organe o • ’ it făcindu-sc vi
no'a’ < n >')luții®naiea cazului. 
Am cu nat •’> aflăm amănunte. 
D- t. i. n.-am ad’-- at domnu
lui procuror Ștefan Szoke de li 
Procuratura locuia Pc-t. oș.ini.

;i procuror a preluat cer- 
v • î amănunțita a situației 

nați să intervină, este acolo, în 
fața stihiilor dezlănțuite, de 
mare folos. Să-i amintim pe 
membrii echipei: Aurel Costathe, 
Aristică Popescu, Siegfried Bota, 
Ștefan Tomuș, Vasile Rusu, 
Gheorghc Pancu, Constantin Popa, 
și pe cei care au contribuit la 
echiparea lor: UPSRUEEM Pe
troșani, E2»I Petrila, RĂII și Liga 
sindicatelor miniere. Toată pre
țuirea pentru gestul lor umani
tar. (Al. Horațiu).

w.:.-ite la Lupeni in jurul aces
tui caz. La Poliția din Lupeni 
nu am avut tu cine discuta, pen
tru că de mai multe ori nu am 
găsit cui sa ne adresăm. Fără 
îndoială justiția iși va spune cu- 
v intui. După dreptate. Cit jiri- 
vește pe yei care, tărăgănînd sau 
tratind superficial dosarul au în. 
cercat „sa adoarmă'* lucrurile, 
și aici tot justiția este chemata 
sa decidă, inclusiv, sau cu atît 
mai mult, dacă se constată ile
galități, precum sustragerea de 
acte sau declarați] neveridice. In 
ce a cc ne privește, nu ne putem 
erija în Judecători; nu este de 
competența noariră. Așteptăm 
răspunsuri detaliate dc la cei 
implicați. Noi le vom publica 
punctul dc vedere, dar n'tmai 
după pronunțarea sentinței defi
nitive. (Al. Horațiu)

Poate că simpozionul de vineri, 
2 august, găzduit de Primăria 
orașului Vulcan în deschiderea 

Nedeii vulcăncne a fost manifes
tarea care era așteptată de or
ganizatori cu cea mai mare emo
ție. Părea mai aridă prin tema 
propusă spre dezbatere „Stalul 
de drept și economia de piață". 
Și cu toate acestea atît invita
tul specia], domnul Valeriu B i. 
tulescu, deputat FSN din Val. a 
Jiului cit și participanții: lideri 
sindicali, mineri de la EM Pa- 
roșeni și Vulcan, economiști, Ju
riști, energetici-eni de la RENEL 
— filiala Electrocentrale Paro- 

șeni ca și lucrătorii administrației 
locale de stat prezenți în număr 
mare în frunte cu primarul ora
șului, domnul Alexandru Todor. 
s.au angrenat la discuții extrem 
dc folositoare tuturor. Dezbate
rile au durat peste 4 ore. La în
cheierea lor, domnul Butulescu, 
subliniind că Nedeia vulcăneană. 
printr-o fericită coincidență, are 
loc în acest an In zilele cînd s« 
împlinesc 14 ani de la luptele 
minerilor din Valea Jiului îm
potriva totalitarismului cejiunist 
și a lui Ceau.șescu, ne-a declarat: 
„Data de 3 august va râminc 
veșnic înscrisă in istoria popo
rului român. Revolta minerilor 
din 3 anglist 1977 a însemnat
Prima lovitură dală totalitaris
mului. Coincidența coincmorăii 
cu N'edeia vulc.ăncană conferă 
sărbătorii o aureolă luminoasă. 
E bine că minerii n.au uitat săr
bătoarea lor din august".

Dl. BORTEA AURELIAN, PE
TROȘANI; Memoriul dv., susți
nut de un numeros grup de lo
catari, se referă la posibilitatea 
de cumpărare a unor aparta
mente. Menționați că aceste a- 
pai'Uimcate au fost construite de 
RAH, din fondurile sale. Am 
solicitat lămuriri Comisiei par
lamentare pentru administrare 
centrala și locală, amenajare te
ritorială, care mi-a transmis ur. 
mătoarea rezoluție:

„Legea privind vînzarca locuin
țelor construite din fondurile în
treprinderilor se află pe ordinea 
de zi în Senat. In condiții nor
male, legea poate fi adoptată de 
Parlament pină la sfirșitul lunii 
septembrie. Acordul pentru vio
larea locuințelor se dă de RĂII 
Petroșani și nu necesită avizul 
ministerului. In aceste condiții, 

pînă la sfirșitul anului vor fi 
toato condițiile pentru ca aceste 
apartamente să poată fi cumpă
rate. Locatarii nccstor locuințe 
nu trebuie să fie Îngrijorați, 

deoarece apartamentele nu se vor 
scumpi, ele unnînd a fi vîndule 
la prețurile actuale și prin cre
ditare din partea CEC".

Dl MANOLESCU CONSTAN
TIN, PETROȘANI: Pe baza ce
lor relatate de dv., am redactat 
un memoriu pe care l-am sus
ținut personal în fața d-lui Vic
tor Babiuc, ministru ai Justiției. 
Dumnealui mi-a promis că va 
trimite un răqauns. Oricum, pen
tru redeschiderea unoj acțiuni 
judecătorești nu aveți nevoie 
de aprobarea procurorului gene
ral, nici de cea a ministrului 
justiției. Aveți nevoie de probe 
noi, care sa nu fi fost cunoscute 
de instanță in procesul anterior. 
Atenție! Probele noi trebuie 
aduse la cunoștința instanței în 
cel mult 30 de zile de la desco
perirea lor.

D-na IOSZNA MARIANA. PE
TRILA, cartier B Martie; Cere
rea dv., cu privire la pensia co
pilului a fost înaintată doamnei 
Naidin, director general în Mi
nisterul muncit ți protecției so
ciale. Copilul are dreptul la pen
sie. V-am trimis și o scrisoare. 
Dacă problema nu s.a rezolvat, 
reveniți.

UN GRUP DE PĂRINȚI DIN 
VULCAN; Vă mulțumesc pentru 
felicitări. Reducerea de tarif CFR 
cu 50 la sută este într-adevăr un 
succes. E adevărat, ideea a fost 
a mea, dar a fost susținută de 
trei sute dc parlamentari. Așa 

că succesul cst« uj nos'ru, al 
Parlamentului. Aceste bilete se 
cumpără norma], la casă, pe baza 
legitimațiilor de elev sau student. 
Atenției Controlorul de bilet.- 
<tFR are dreptul să pretindă a 
ceste legitimații. Așa că, nu 1 • 
lăsați acasă.

D NA IIUNYADI ELISABETA. 
PETROȘANI: Aveți dreptate. In 
trucit la moartea soțului dv , nu 
erați angajată, «veți dreptul la 
ajutorul amintit. Dacă nu 1-ati 
Cerut în scris în timp de un aii 
de la decesul soțului, nu se maj 
poete face nimic. Dacă Insă aț' 
înregistrat o asemenea cerere, în 
intervalul de timp amintit, pro
blema se poate rezolva retroactiv,

UN GRUP DE ANGAJAȚI Al 
DEPOULUI PETROȘANI. Nu 
știu de ce afirmați că sînt „la 
fel ca Ceontea șl Dumitra.șcu". 
Comparația nu mă onorează 
cituși de puțin. Ar trebui să știți 
că am combătut ideile lor, fapt 
pentru care am fost bine tăvălii 
de „România Mare". Militez pen
tru înțelegere și o bun., convie. 
țuire a tuturor etniilor din Româ
nia. Cred că acest lucru aste po
sibil. Ar trebui să vă gindiți mai 
mult, înainte de a da ai emenea 
sentințe. Vă invit să stăm de 
vorbă. Dialogul n-a dăunat ni
mănui.

WN GRUP DE CETÂȚEN’ 
LUPENI: Problema buteliilor 
grea. Am fost, împreună cu dl. 
deputat Septjmiu Krausz la di. 
Ion iță, ministrul industriei chi 
mice, care nc-a dat explicații. 
In prezent, industria petrochimică 
românească prelucrează 0,5 mi
lioane tone de țiței pe lun.i. 
înainte prelucra 2.8 milioar- 

tone, adică de 6 ori mai mult! 
A scăzut producția și importul df 
țiței. România cumpără pe do. 
lari o mare cantitate de gaz pen
tru butelii. In prezența noastră, 
dl. ministru a dat dispoziție să 
se trimită urgent necesarul de 
butelii pentru Valea Jiului. Pen
tru aceasta a fost nevoie să se 
ia din cota altor județe.

In ce privește benzina, consu
mul a crescut enorm. Numai i» 
București se 11 vrează 11 
milioane litri benzii i, față t.
0,7 milioane luna trecută. in 
Hunedoara, un ins mai strîn jătoi 
« cumpărat dc la PECO... o tona 
de benzină, evident pentru a o 
revinde Li suprapreț. ,Aria calomniei dă roade

(l’fmare din paj. I)

In pofida faptului că, In prezent, în România, minoritățile 
•. i. i ir.i de aceleași drepturi democratice de care beneficiază 
I ția majoritară, propaganda maghiarismului țipă neconte
nit i vrea privilegii. In această ordine de idgj ni se pare simp
tomatică apariția unei curți in limba engleză, la editura londo
nez.i „Ha Jder ți Stanghton", sub semnătura neobositului episcop 
ți p -dini? de onoare al U.D.M.R. Laszlo Tokeș. Dînd curs unor 
ni' i revizioniste, in spiritul cunoscutelor manifestări iredentiste 
. ■ extremiștilor unguri, Laszlo Tokej cere, printre altele, nici 
mai mult, n i mai puțin decit trasarea de noi granițe pe liana 
1 >,tb .î a Eurojc i și federalizarea Ardealului. Mistificlnd fără 
n i o jenă adevărul „ephcopul revoluționar", care și-o intitulat 
pompos noua scriitură publicată în limba engleză „Cu Dumne
zeu, penriu popor", scrie nel;ru pe alb că Parlamentul României 
a votat rrinj multe ligi antidemocratice, care lovesc în drepturile 
m.nori iuților. Care sînt aceste legi 7 Evident că astfel de legi n-au 
I mit și n-ar primi cale liberă prin Parlamentul României, fo- 
r unul democratic a] țării. Șj ce mai susține v.-.jnicul maghiarist 
I. T. in ■■ârțulia .,( u Dumnezeu, pentru popoi" ? Că în străină
tate nu trebuie s.'i ■ ontenească nici Un moment o propagandă 
a- *-iv;î prin care • se atragă atenția guverne’or a'-tpra „situației 
intmcrâbi'c r 'Z.ul' ite- după Tratatul de la Trianon și pentru a- 
nuJ.iK j opiumului român-sirbesc și slovac". Pentru care 
popor propovăduiești idei revizioniste fără frică de Dumnezeu 
„sfinția" ta, domnule episcop L.T. 7 Este clar că aria Ircdentiști- 
J<;: m.ghiari, rintatj la ner.firșit în ultimele luni pe meridia
ne'" l-imij a ajuns ca lin ecou și a ricoșat Împotriva României 
d- la Washington I Și .intern lndt >-plățiți să ne Întrebăm : dacă 
io. înță nu e, așa cum o dovede/e e itrcmismui iredentist și 
in'.' mi magliiar, al cărui exponent npobosit este gl „prețedin- 
t( de ono.irr " (care onoa'c '.') al U.D.M B„ mai putem vorbi oare 
du o a. tu line democratica, .dvilizatâ 7

„S-a-ncălzit
dămNu mai

(Ui mare din pag, f)

netă spălată restanța e tot mare, 
de peste 22 200 tone. Și nu în- 
timplător, doar la huila brută 
restanta este de 47 797 de tone.

Dincolo de aceste cifre pe care 
le-am cules din statistici, per
sistă întrebarea : totuși, de < e a 
scăzut producția pe luna iulie; 
lună de debut în a' doilea se
mestru 7 Din precizările d-hii 
ing. Emiliari Ncagoe, șeful ser
viciului producție al I< ' II , am 
reținut cîtcva detalii. Ce] mal 
mult a tras lnapoj în luna tre
cută mina Lupeni, unde media 
extracției zilnice abia s-a ridi
cat >a 3 000 tone, au tras înapoi 
producția minei defecțiunile în 
lanț pe fluxul de transport, la 
puțul cu sch'P, precum gi înfun- 
darca silozurilor din cauza ape
lor, a mocirlei. D» ce atîta apă 7 
Pentru că avansurile în fionln- 
lelo mecanizate abia nu atins 
0,6 m/zi față de un metru 
pe z] cît ar fi fost fim c, Iar 
în locul producției cc nu prc.i 
„cinge", curge apa La J .om

nisipul mării 
cărbune tării

producția a scăzut atît detorită 
diluării efectivelor l0 fronturile 
de lucru — in medie cu 94 pos. 
turj pe zi mai puține. E vorba 
de lipsa dc efective, dar și do 
creșterea absențelor nomotivate, 
105 pe zi ; a foilor dc boală — 
103 pe zi ți a Învoirilor —- 19 
pe zi. I.a scăderea producției din 
subteran s-a adăugat și blocarea 
producției d'n carieră datorită 

ploilor intermitente. La Petrila 
a scăzut producția pentru că a 
scăzut gi linia de front datorită 
l.iiîrzierii lucrărilor de pregătiri. 
Mina Livezen] a fost dereglată 
datorită ]O] defecțiunilor electrice 
pe fluxu] do transport, înfundă- 
rii silozului, ca efect «1 apelor. 
La Aninoasa s-a'i reactivat două 
zone de foc, ]a Vulcan își spun 
cuvtntul diminuarea liniei dc 
front, dar «I lipsa de efective, 
deci plasarea slabă n fronturilor, 
Ja care nu contribuit și cele 112 
nemotivate pe zi, Iar la Valea 
de Brazi realizarea producției 
programate doar în proporție de 
73 l.i sută provine dc ]a defec
țiunile eleilromctanice gi între-

• • •

9
•

ruperile cauzate de nerespet ta
rea tehnologiilor dc lucru.

Acum gi un lutru pozr.iv ; s * 
dat prodtcție nia] puțina în iu
lie. dar s-a dat proizucțe mai 
bunu, cu 0,2 puncte cenușa bru
tului extias fiind mai mica de
cit media po șapte luni. Mai 
este adevărat, numai mma Dilja 
are bonificații, dar și ia alte 
unități s-n niai redus din cenușă. 
Dm păcate, mai puțin jfl Paro- 
șem, Băi bateni, Aninoasa etc.

Ce se va întimpla în luna au
gust... tot lună de vară? Ex
tracția zilnică programată de 
19 010 tone — mai puțin decît 
s-a programat, dar mai mult 
decît realizat în iulie... are toate 
condițiile să fie realizată. Dar 
inai e o problemă de mentali
tate. Să nu punem atît xvina pe 
tehnologia învechită ți pe golu
rile în aprovizionarea tehnico- 
materială, ci să ne concentrăm 
ina] mult aiupra climatului de 
muncă, dc ordine și disciplină. 
Sînt și goluri în aprovizionare, 
dar efectele ]or nu s>nt De n'^* 
tira efectelor nommvli, ale lip-

i
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Evenimentul NOMBER ONt al săptă nînii
CUPA ZIARULUI ..ZORI NOI“

LA FOTBAL
— 8, 9, IO, 11 AUGUST 1991 —

Sponsor unic — Societatea comercială „Zori 
noi“ S. A. «S Participă echipele divizionare din 
Valea Jiului ii Prezintă — Sebastian Domozină 
■ întrecerile sînt înregistrate de televiziune 1 
Vine și fanfara O Femeile și copiii — gratuit

Programul meciurilor și loctirih* 
de desfășurare

ieri, scxliui redacției a avut 
loc, în prezența tuturor delega- 
ților echipelor participau e la 
Cupa ziarului „Zori noi- 13 fot
bal, tragerea la sorți. Copilul 
Râul Sălăgean, în vîrstâ do cinci 
ani, fiui fostului jucător divizio
nar al Jiului, Cornel Sălăgean, 
antrenorul echipei Paringul Pe- 
trila-Lonea, a scos din urnă ur
mătoarele echipe :

SERIA I : Jiuj Petroșani — 
Minerul Uricani — Minerii] Lu- 
peni. Jocurile acestei serii se 
vor disputa pe stadionul Jiul, 
după cum urmează: joi, 8 au
gust, ora 17, Minorul Uricani — 
Jiul Petroșani ; sîmbătă, lo au
gust, ora 17, Jiu] Petroșani — 
Minerul Lupeni.

SERIA A II-A ; Minerul Ani
noasa — Minerul Vulcan — Mi
nerul Paroșeni, Parîngu] petrila- 

Lenea. Terenul de disputate s 
acestei serii este stadionul dVn 
Petrila. Iată programuj jocur.’ox . 
joi, 8 august, ora 16, Mi ierul 
Paroșeni — Paringul Lonea , ora 
18, Minerul Aninoasa — Mm» 
rul Vulcan ; vineri, 9 august, 
ora 16, Minerul Vukan — Mine 
rul Paroșeni ; ora 18, Minerul 
Aninoasa — Parîngul Petrila- 
Lonea ; simbătâ, io august, ora 
16, Minerul Aainoasa — Minerul 
Paroșeni ; ora 18, Parîngu] Pe 
trila-Lon- a — Minerul Vulcan.

Finala mică și finala ma e a 
acestei competiții se vor desfă
șura duminică după-amiază, pe 
stadionul „Jiul" din Petroșani, 
unde se Intîlnesc pentru locu
rile 3—4 echipele clasate pe lo
cul II în serii, iar pentru 1'* 
1—2 echipele cîștigătoare in
serii.

t bl
Noutăți de la

JIUL mțl LEGĂTURĂ CIL.
Aftată de luni, 29 iulie, în sta

țiunea Voineasa, Jiul își încarcă 
bateride, pentru maratonul se- 

- iei a II_a a diviziei B. Cu un 
lot din care lipsește Sburlca, re. 
venit din China, dar plecat pe 
la... Steaua și fără Dumitru, in 
mod ce ii la Electroputere, for
mația U cuprinde pe noii venlțl 
ți legitimați deja: Stancu, Oprea 
și Cristescu. In ultima clipă, s-a 

alăturat și tlnurul portar de 19 
ani. Bogdan, de Îs Dinamo Bucu
rești, posibila rezervă a lui GhJ. 
țan. Pi imul contact cu Jocul S-a 
făcut cu Autobuzul București 
(div. B), pe o durată de 60 mi
nate, in care ambele echipe au 
oprit de mai multe ori „filmul" 
ți au reluat cu încetinitorul fa
zele. Jocul a avut Un caracter 

școală. Nu s-a ținut cant de re. 
zultat. Vineri, 2 august, s-a ju
cat cu Petrochimistul Pitești (ju
deț). Scor 10—1. Simbătâ, în !n- 
tîlnirca cu Portul Constanța (div, 
B), rezultatul a fost 2—1 pentru 
Portul... A înscris pentru Jiul 
Rădncti. In primo repriză s.a 
folosit formația standard ți re
zultatul a fost 1—0. In repriza 

a doua „Jiul 11" j primit cele 
două goluri.

Ieri, Jiu] a „legat" un ul'im 
meci, cu Electrica Fieni (div. C). 
Programul echipei este împărțit 
în două; dimineața pregătire fi
zică, unde se trage tare pentru 
acumulări maxime, iar după masă 
joc școală, sau în prezența unor 
parteneri aflați aici în pregătire.

HXJIULISTl L ION VARGA.»

...a fost înjunghiat săptămîna 
trecută, în timp ce sc afla Ia 
stațiunea de odihnă și... trata
ment, Geoagiu Băi. El a fost 
victima unei agresiuni f'zice, iar 
autorii au fost depistați. A f<>: t 
internat de urgență la spitalul 
din Deva, apoi transport.it a 
Clinica de chirurgie toracică dea 
București. Diagnostic: pneumoto. 
rnx sting, cu devierea nn- iia Li
nului spre dreapta...

DE I A \LB \ H LIA

i med de pregătire. Unirea 
' lt- - Iuxia, o posibilă pretendentă 

• i efia seriei a JI-a, a Învins 
■■îmbată, p» teren propriu, cu 
2—0 pe „Poli" Timișoara. Sub 
c.’i.h:' luj Țălnar, lotul a 
to-t întregit cu Moldovan („U"

Marginalii la Cupa ligii Sindicatelor

mipionatu] național de rugby
■ ru ■..•pe .îmbăta, 1Q august. Știința 
; urnește „botezul mării" fntr-o 
m u revanșă cu Fătul, căreia 

uls In primăvarti -npi din 
iunie" lupleb

Ptnă atunci Insă, studenții au 
; omit po rii meciuri de prcgl- 
• ■. de.iă cu Minerul Lupeni ș! 

d - iă cu Inter Sibiu. In primul 
m- I, la Lupeni, 2120 pentru

BICU ÎN IMf VEL

Lăsat pentru a-și găsi un vi
itor, fotbalistul Bîcu n plecat în 
Israel, In căutarea unei echipe 
pe măsuia valorii. Dacă totul va 
„merge", Jiul va semna dezlega
rea, în schimbul unui „profit". 
Dacă nu, din nou pe gazonul din 
Petroșani, sau poate mai caută.

R I G B V
Știința și pe teren propriu 30—2G 
pentru... Minerul. Vineri, 2 au. 
gust. 17—12 cti Inter, iar sîmbătă, 
I august, 20—13 pentru sibieni. 
Aceste rezultate controversate 
vor să ne amintească încă de 

■ tnoria cupei.
Noutățile in lot se numesc 

M nu, de la TU lud. Constanta

SUIRI.EA A i:\MAS ÎN TAR A

Plecată In turneu în Ungaria, 
Belgia, Olanda, Universitatea 
Craiova, nu l-a luat Și pe ttnărul 
fundaș Sburlca. Ultimele zvonuri 
ni-1 aduc din nou, pe terenul 
Jiului, în cuplu cu ... Călugărița. 
Să avem răbdare, dar șl încrc. 
dere.

și Giura, Minerul Lupflii, proas. 
peți studenți, precum și noii stu- 
denți și vechii jucători Media, 
goniu, Diughici, Ivunuș și l’ancu. 
In drum spre Farul, sc mal dis. 
pută o ultimă intilnirc de verifi
care cu CI R Constanța. La „ju
gul" pinguinilor se fiare ei nu 
B-au înhămat toți Jucătorii, pen 
tru .i fi sene pe har!.i . ozult.i. 
teloi x iito.n

Certitudini
• Gog'j Tonca, antunor i 

Minerul Paroșeni, secunzi Vizitiu 
și Buzduga. Se vrea o fortificare 
a lotului. • Minerul Vulcan a 
coborit din cantonamentul „Brazi" 
și a pornit pentru a doua etapă, 
spre Geoagiu Băi. sub bagheta 
aceluiași Cătuți. Noutățile? Bo- 
tezatu și Pricopi (Jiul). Deocam
dată. • Paringul Petrila Lonea, 
a început scria jocurilor de pre
gătire simbătâ, 3 august, cînd □ 
învins cu 5—1 pe Minerul Tcliiic. 
• Ion Rus, noul antrenor al echi
pei Minerul Lupeni. Pregătirea 
sc desfășoară la cabana „Straja", 
uncie echipa a urcat din 1 au. 
gust. • Minerul Uricani se pre
gătește tot acasă. Lotul s-a în- 
tîlniț la 15 iulie, sub aceeași con
ducere, dar cu și mai mari am
biții. Dorel Maria și Mihai Ma
rian nu stau cu mîinile In șir».

POP
Divizionara V, Minerul Vulcaa 

ț_i-;i început din 5 august, 
pregătirile la Eforie Nord, cu 
lotul intact prin sosirea ultimu
lui așteptat, Niculae Lupii, fostul 
com#oneni al lotului național de 
juniori 1990. Sub conducerea an
trenorului Valeriu Poșcoi, pregă
tirile continuă, pînă la 17 august, 
ți si desfășoară pe frumoasa 
pistă de la Ncptnn. Ajutorai in
dicatului este mai mare ca ori
cine! și spetanțelc pentru un 
loc pe podium pot deveni rcilt-
tatc.

Vin cini<?r2Criiii>8 (și mexicanii)
I’■ hipa națională vi h.iilni. ,i Btieurcțfi, îi "1 .lueust.

ți ' ; iț;i An xicului, ar ],-, :>;) « ;gu-it pe c , State! >r Un i?. A 
ceste doua înlilniii f,i( p.irtc d.n , 'gramu; :|c ,>r.-gatirc r- - *■ 
ționabiiiloi inanitoa |j.utid^,i, pii.ilc de; iso. •_ ii EiMt.ț.a, in Cam- 
pion itui European l.uj t , viața si un mo . \ i li in,.i in
Iuti t,iti..i ll|\(.'ti.i — Scolia. ■ L ,ci vii'oi' a m a vin i
'ț.nOi ierni .ții, s.-o.-il , pi;r ‘ t ■ 'nat',, m, ■ ‘ i i;n ''Ut ■■

i 'am ■. i .1;. o.i; 1

IETIII \l Rf.l ROGR \l) \ I

Eahipu dc fotbal feminin 
neruj Paroșeni, a<umalinir > . r 
8 puncte după un un in i •• ■ * 
A, a retrogradat în dbi/i,. B, 
alături de CFR fon 'an'.i. 1J 
puncte ți Industrii ușo.iră O - 
dea, 5 puncte. Cu toate iner ta
rile de supraviețui-e, fără , - 

jin material, cu an lut rcs'.rîn* 
,.i l'ără experiență, tînăra r.‘.'astră 

formație n a putut ține ritmul 
și va activa, dm campionatul 

viitor, în divizia B. Titlul a fost 
rîțtigat de ICIM Brașov u 40 

puncte, devansînd-o pe prim.- 
pala contracan lidatî, 6TR Cr.„ 

iova, la golaveraj.

I C E
In privința lotului, cit șl a iu 

zei materiale, vp<|itivii și < indu
cerea Exploatării nnnicrc Vale m, 
au înțeles eforturile, fuciiid .ui.j 

comun JXîntru rezulta'.â pe r .1- 
r.ur.1 valorii ți a comp'tențer. 
Noul legalament de desfJțu- n 
a competiției oferă șansa v.ilori- 
f.căiții superioare i întregului po
tențial al -.enlorilor cit ș. d iu
ti lorilor.

Campio,,.-| tul debut'.iz.i ■ 1
în... 15 sejitembrie.

transport.it
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Situația din Iugoslavia i
• Situația din Iugoslavia 

devenit de-a dreptul dramatică. 
Luptele dintre sirbi și croați con
tinuă iară întrerupere, iar arma
ta națională croată a atacat Ș> 
trupele federale, care au răspuns 
u bombardamente grele, sol

date cu victime si imense pagu
be materiale. • Step>e Mesic, pre
ședintele prezidiului iugoslav, a 
'o-.t aetizat vehement de vicepre
ședintele prezidiului pentru in- 

npc -nță și trădarea interese
lor i-goslave. Acuzațiile survin 
o ur^j. repetatelor eșecuri de 
înectar" a focului, reuniunile păr- 
ț lor interesate sfîrșindu-se tot
deauna cu voturi împotrivă din 
partea lui Mesic și odată chiar 
cu părăsirea sălii. în semn de 
protest față de clauzele ce stipu
lau încetarea focului. După cum 
se știe, criza iugoslavă a început

LEU
(23 iulie — 22 august)

Complicații în sfera sentimen
tală. Indicat ar fi să concepeți 
un plan propriu de acțiune.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Cu greu veți face față unor 
porniri egoiste, alimentate de 
intrigile celor din jur.

BALANJA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Ves'.e de cîștig la un joc de 
noroc. Nu vă bucurați și bine 
faceți...

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

O rudă apropiată croiește pla
nuri înveninate, sub masca ino
cenți.

MICA 
PUBLICITATE

V1NZ \RI

VlND Audi 100, strada Oituz, 
bloc 2, ap 2, sc. 1. Petroșani. 
(2175)

VlND IMS Diesel, stare ex
cepțională. Telefon 1.3706 și 112, 
Uricani. (2179)

VlND geamuri cu două canate 
duble. Iscroni, strada Cătănești 
nr. 2, Albesc Petru. (2190)

VlND convenabil Dacia 1300, 
1973, în stare de funcționare. 
Petroșani, Aleea Trandafirilor, 
bloc 4. sc. 8. ap. 82. (2191)

VlND microbuz Mercedes 206D. 
vizibil in fața fostei case a pio
nierilor. Informații, strada Re
publicii, bloc 122, ap 37 Telefon 
MH6 (2195)

DIVERSE

CAUT șofer cu pașaport, fără 
•ervici. Telefon 44071 (2188)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament. 2 came
re. Uricani, b.oc 55, ap 8 (vilă), 
etaț 3. strada Muncii cu similar 
Lupeni, zona C ma sau Nivclt 
etaj I sau U (2193)

11 I I 1 M A
O K A

La cerere;, a șut.- J'- cititori, 
in z.iat rț nostru de miine vom 
republica hotăiirea privitoare la 
majorarea pensiilor, cu preciză
rile referitoare pensii1? de in- 
val.dilat» gradul I. II U IU. 

odată cu refuzul celor s.ise pre
ședinți de a-i acorda mandat de 
președinție croatului Stepe Me
sic, care era cunoscut pentru 
vederile sale separatiste și pe 
care il ajungea rindui să dețină 
pe un an de zile președinția 
iugoslaviei. Au urmat apoi de
clarațiile de independență ale 
Croației și Sloveniei și apoi in
tervenția armată federală și a- 
cum un adevărat război civil, 
fără învinși și fără învingători.' 
• Miniștrii de externe ai țărilor 
Pieței Comune au convocat o 
nouă reuniune, la inițiativa lui 
Hans Dietrich Genscher, care, 
în urma eșecului misiunii de pa
ce a CEE, a declarat că în aces
te condiții vor trebui aplicate 
sancțiuni economice Serbiei și 
va trebui recunoscută indepen
dența celor două republici sece-

HOROSCOP
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Tendința de a da importantă 

maximă oricărui cuvînt sau gest 
vă poate ruina psihic și moral.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Lucrurile s-au agravat, cum 

era de prevăzut. Singura soluție 
rămine recunoașterea spășită a 
culpei. i

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
Deși nu v-ați prins, sinteți 

prins(ă) in joc. Oferiți un pahar 
și veți afla totul.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Nu abandonați această nouă 

Dl.( ESE

I kMILII îndoliată anunță cu durere în suflet decesul scum
pului lor

ltOZSA 1OSIF
(63 ani) 

Inmoriniritarca miercuri, 7 august, ora 13, de la domiciliu. 
Nu te vom uila niciodată. Familia. (2180)

IAMILIA Bolfescu și rudele anunță decesul iubitului lor 
BOLFESCU ION

Inmormintarea joi, 8 august, ora 11.30, Cortegiul funerar plea
că de la domiciliu. (2189)

C.OMEMOR 3RI
CU AD1NCA durere sufletească soția, fiica, ginerele si nepo

țelul reamintesc cunoscuților împlinirea a șase luni de la trecerea 
in nefunță a celui ce a fost

DOBR1CAN TRAIAN
In veci nu-1 vom uita.
Dumnezeu să odihnească sufletul lui bun și sa vegheze som

nul de veci. Familia. (2088)

A TRECUT Un an de cînd buna noastră mamă si bunică ne-a 
părăsit pentru totdeauna.

Un gind pios și o lacrimă pentru 
ZINAIDA STAN r. v

Fiul Mihai și familia. (2194) ’ *

NEPOTUL loji anunță împlinirea a șapte ani de la trecerea 
in neinnță a mâtusii

VR\C1U ILEANA (INCU) (2192)ABATORUL PETROȘANI
cu sediul iii Livezcni

xilide pui cei la prețuri avantajoase și preia box ine adulte 

si tinerel l><»\ in de calitatea I și a ll-a, peste 35(1 kg, da ia 

gospodăriile* populației, după cum urmează:

■ 8 august 1991 — Banița

■ 1 2 august 1 991 — Petroșani

■ 1 3 august 1991 — Vulcan

■ 1 1 august 1991 — 1 i’ri( ani

■ 1 !> august 1991 — Petrii»

DE OPINIE 81 INFORMAȚIE „ZORI NOI“ I 
ESTE REALIZAT DE |I 

Societatea pe acțiuni'. 
,,/OKI W — S. 4.|
înființată eonform Deciziei nr. 208/12 061961.

h Prefecturii Județului Utincdoara '
Directori M1RCEA BUJOKES0U I 

COLECTIVUL DE KEDACJIE: Horaliu ALEKAIiURESEiJ (cultură- I 
I arta), Mirceo 8U7ORESCU (director - redoctor jet), $te/an CIMPOI , 
1 (secretariat de redacție), Ghcotgha CHIRVASA (problemele omului, , 
I relații cu publicul), loon DUBEK (vloța politică >1 economica), Ion j 

MUSIAJA (director executiv), Dorol NEAM]U (sport, comerț, prlwoti- | 
zare), Paul NICULE5CU (secretociat de redacție), Gheotgh» QL1EANU I 

I (eveniment), Sorin OPREA (redactor grafician), Tiberlu SPĂTARE) I 
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COTIDIANUL

sioniste, Croația și Slovenia. Cu 
alte cuvinte adversarii stabilită
ții din Iugoslavia sint la un pas 
de a reuși ceea ce și-au propus, 
chiar dacă pentru a-și atinge 
scopul a fost nevoie de sute de 
victime nevinovate. e Roland 
Dumas. ministrul de externe al 
Franței, a reînnoit propunerea 
franceză de trimitere a unor tru
pe de supraveghere în Iugosla
via, Cu misiunea de a menține 
încetarea focului. După încheie
rea războiului din Golf, se pare 
că mai toate zonele fiind ocupa
te de americani si sovietici, le
giunea străină, armata de elită 
a Franței, își caută un loc sub 
soare pentru a se menține în 
formă și acest loc ar putea fi și 
Iugoslavia, francezii, în aseme
nea cazuri nefiind prea preten
țioși.

aventură, care promite... Apa
rențele înșeală!

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Veți aștepta într-un loc greșit 
— parola este alta...

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

O avere sau o moștenire pro
voacă discuții interminabile și 
chiar dezbinări in familie.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Gestul dv. benevol „gîdilă“ o 
slăbiciune a șefului. Exploatați 
cum se cuvine acest moment!

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

E timpul să începeți săptamîna 
de lucru, deși cheful de aseară 
nu se lasă repede uitat.

DE LA C. E. £♦, 
Acordarea de credite pentru 

cumpărarea de locuințe 
din fondul locativ de stat 
In baza adresei cirrcularc Nr. 107/26 iulie 1991, a 

Centralei C.E.C. București, incepind cu data de 1 august 
1991 creditele pentru cumpărarea de locuințe din fondul 
locativ de stat se vor acorda

numai în limita sumei rambursate lunar 
din creditele acordate anterior

In acest sens solicitatorii de credite pentru cumpărări 
de locuințe care au fost programați în vederea depunerii 
documentației la filiala CE.C. Petroșani se vor prezenta 
la ghișeul C.E.C. de credite între orele 8—12 pentru 
reprogramare, astfel:

— cei programați anterior datei de 1 august 1991 în 
zilele de 12—13 august 1991.

— cei programați intre 1—23 august 1991 în zilele 
de 14—15 august 1991.

—- cei programați intre 24 august — 2 septembrie • 
1991 în zilele de 16—19 august 1991.

— cei programați între 3—23 septembrie 1991 in zilele , 
de 20—21 august 1991.

— cei programați între 24 septembrie — 9 octombrie 
1991 in zilele 22—23 august 1991.

Cu ocazia prezentării la ghișeul de credite solicitanții 
vor avea asupra lor următoarele acte:

— vechiul bon cu numărul de ordine
— contractul de vinzare-cumpărare emis de Oficiile 

de vinzare a locuințelor (Petroșani, Lupeni, Vulcan)
— deciziile de atribuire a terenului emise de primării
— buletinele de identitate ale titularilor de contracte 

de vinzare-cumpărare (soț — soție).
NEI’REZENTAREA LA REPROGRAMARE LA PE

RIOADELE ANUNȚATE MAI SUS VA ATRAGE ANU
LAREA NUMĂRULUI DE ORDINE PRIMIT, CONSIDE- 
RIND ACEASTA CA O RENUNȚARE LA CREDIT.

Incepind cu data de 26 AUGUST 1991 se va relua 
programarea de noi solicitanți de credite care vor pre
zenta la ghișeul de credite aceleași acte menționate mai 
sus cu excepția bonului de număr de ordine de care 
de drept nu dispun.

Atit solicitanții de credite care sint in evidențele 
noastre în baza planificării anterioare și care urmează 
să sc prezinte la ghișeul de credite conform graficului de 
mai sus, cit și solicitanții de credite ce vor apare incepind 
cu data de 26 august 1991, \or completa cererile de acor
dare a creditelor necesare, in ziua in care se vor prezenta 
la ghișeul C.E.C-., credite.

In baza plafoanelor aprobate lunar pentru acordări 
de noi credite pentru cumpărări de locuințe din fondul 
locativ de stat, in ultima decadă a fiecărei luni, numerele 

< de ordine a cererilor de credit ce urmează a sc onora in 
luna următoare sc vor afișa la ghișeul de credite din ca
drul filialei C.E.C..Petroșani.

Adexerințelc de venit (taloanele de pensie) so vor 
depune de solicitanți la perfectarea contractelor de credit 
cinci se xa iihita și suma de 25 lei, respectiv 50 lei pentru 
acoperirea «osturilor legate de contractele de creditare.

CONDUCEREA
Filialei C.E.C. Petroșani

Rertnctla »• administrați» i FetrojanL «rtr, N. ftălocsou. nr, 2 leleloan» — cecrctarbit ■ 41662. «ecțW i 4166X 82464 
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