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Miercuri, Iu primăria municipiului Petroșani, a avut loc o 
importantă analiză organizată de prefectura județului. Au parti
cipat domnii subp.Mccți Ionel Botoroag-1 și Pop, primarul muni
cipiului si viceprimarii de la localitățile din Valea Jiului, precum 
ți reprezentanți ai regiilor de gospodărie comunală și locativă, ai 
Urmelor constructoare de locuințe cu activitate în Valea Jiului și 
ai Filialei Electrocentrale Paroșeni a PENEL. Pe agenda dezba
terii au fost înscrise trei probleme, considerate cele mai impor
tante pentru perioada actuală: termoficarea, construcțiile de lo- 
uințe și reparațiile la terase, apartamen'e degradate si sisteme 

de canalizate. Cum multitudinea de aspecte, legate de fiecare din 
aceste domenii, nu ne permite o abordare globală, vom reflecta 
separat fiecare problemă, aducînd la cunoștința cititorilor noștri, 
acele amănunte cu implicații directe asupra gradului de confort 
il cetățeanului, oftrindu-j posibilitatea sâ constate dacă sint sau 
nu preocupări din partea puterii și a factorilor cu atribuțium, 
■entru a-i far viața m.i> ușoară. Astăzi vom aborda,der> probii- 

■.na tc mofi'.ira

Conform programului stabi
lit, program de reparații, revi
zii și îmbunătățiri, care in fie
care vară ne lipsește 2 luni și 
de săraca rație de. apă caldă me
najeră pe care o avem, pe data 
de 1 septembrie va începe din 
nou furnizarea apei calde. După 
cum au asigurat reprezentanții 
uzinei din l’.iroșeni, acolo s-au 
cam terminat reparațiile și re
viziile și. rl- pe data do 15 su
rii!. va ir. ope operațiunea dft

Glii orglic C HIRVASA
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Cum s-a iiilrat în luropa
Cu toate păcatele și imperfec

țiunile lor, am în redere in son
dajele ÎRSQP deoarece surprind, 
totuși, curenții de opinie publică. 
La urma urmei avem si noi ne
voie de un institut de acest gen. 
chiar de talia Gallup, de ce nu? 
Reflectez la răspunsurile primite 
la întrebarea dacă există inten
ția de a pleca din țară, de sta
bilire altundeva, intr-o propor
ție covîrșitoare s-a răspuns că 
„nuH, mai fiind și nedeciși, ast
fel că cei care au spus „da“ sînt 
puțini. Mai întîi am remarcat 
franchețea întrebării care, doar 
cu cîțiva ani in urmă era unul 
din multele tabu-uri, dar la c-ire 
visa, în mare taină, o parte din 
populație, dornică să trăiască 

„în lumea liberă si a tuturor po
sibilităților". Că acum trăim în 
libertate, știu pînă si copiii care 
răcnesc ca din gură de șarpe, 
fără încetare, de dimineața pînă 
seara. Dar este ți un timo al 
tuturor posibilităților, decelabil 

in toate piețele din România, 
mulți pricopsindu-se. nu crcînd 
ceve — Un cui, dc pildă —, ci 
dip afaceri mărunte, dar bănoase, 
sesizînd. Ia vremea aceea, un 
vid legislativ care permitea. în 
sfirșit. libera circulație, adică tu
rismul. De ce să mai mergem in 
America, indurînd. pentru un
timp nedeterminat, tm lelul <!•-
privațiuni?

Așa se face că IRSOP ori nu
știe acest fcnomen public ori SC
face că nu-1 știe, ceea r • e ‘.le
cam același lucra. Dar nu Știe 
nici altceva, anume că unii, nu 
puțini, nu părăsesc țara defini
tiv, ci temporar, muncind în iu
goslavia sap Ungaria, făcînd tot 
felul de treburi pe care aici, în 
România, nu le-ar face în rup
tul capului. Mi-a lost d it, in 
acceleratul de dimineață, pină 
la Siineria, să vorlzesc cu un 
astfe] de tlnăr, discuție foarte 
instructivă pentru mine. Abia 

plecasem din Petroșani (eram 
singiirj intr.Un compui liment 

clasa I) și a adormit buștean, 
trezindu-se aproape de Câlan. 
Mi-a spus că c foarte obosit, eu 
crezîndu-1. Și atunci nu-a spus 
că de trei luni a fost plecat la 
muncă în .Iugoslavia și că a 
făcut tot felul de munci — cosit, 
tăiat vie, curățenie, zidărie, tîm- 
plurie, săpări diverse ete. —. cu 
a dormit prin păduri, a ajuns 
in Macedonia, aproape de Gre
cia unde, d-acă nu găseau pe 
unde să muncească, „ar fi sărit 
pîrleazul". Zicea că erau doi 
prieteni. Intrebîndu-1 dacă a 

muncit aici, în Valea Jiului, 
mi-a răspuns că el a fost exca- 
vatorist, iar celălalt buldozerist, 
pe un cunoscut șantier. An mun
cit zi lumină și erau plătiți cu 
mai nimic. Dar pentru ac-M ni
mic se bucura.

Am fost frămintat mai multe 
zile de pățaniile picarești a’e 
acestui tînăr care îmi zicea că 
„e plină .Iugoslavia de români, 
abia găsești de luciu", l-l cunos
cut sloganul „Nu ne vindem 
țara!" M-am convins de altceva: 
decît să muncească aici, m ti de
grabă își vînd forța dc muncă 
megicșilor care, din aceste pri- 
; ini. se uită s'.rîmb la noi.

( c-o mai fi făcut aventurosul 
tinăf’ in Iugoslavia, aflată în 
plină riză. riscind să ajungă un 
Liban balcani . mă îndoiesc că 
S-o fi dus. Este exponentul unui 
fenomen uman 11011 in România

glijează un f numen de astăzi, 
m inifi ' din prirnivir,. pinii

țo.iin na.

tinerii. îndeosebi ei, muncesc nu
în țara lor, ci sub calificarea lor

in țări vecine. Cei mai ura ■;1 > i

chiar în Franța.
S-au i-îndit 1 a m u profit il

este să intre ei m Europ i.
și cînd România ar fi fos: in

Africa. In altă parte știu sfi

muncea' -.■ii orice și lot tmij.ul,
airi fac nazuri.

Așa c â sond «i*‘‘c du opinie ne-

Tibet ill NÎ’A'I \ R I

ESTE IN PLINĂ DESFĂȘURARE

CUPA ZIARULUI .ZORI NOI" LA FOTBAL
Astăzi, ultimele partide din preliminarii Stadion Jiul, ora I. : Jiul Petroșani — Minerul 1 upeiii:

Stadionul Jiul Petiila, or.i lrt: Minerul Aninoasa — Miniitil 
Painșcni : ora ; Paiiiigill Peliila l .onea — Minei tt| V nh an.
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ROMÂNIA EROICĂ ȘI MISTIFICATORII ISTORIEI
In sfirșit, vești îmbucurătoare 

eo ne pun în situația de a în
cheia acest capitol nl istoriei 
noastre într.o notă de optimisml

Potrivit aprecierilor d-lui Oazu 
Mantoi, comentatorul politic al 

agenției Moldova-Pres, președin
tele Mihail Gorbaciov a afirmat 
că Tratatu) uniona] va fi 
semnat (numai) de nouă repu
blici, iar în ce privește „progra
mul de colaborare economică 
sau programul anti-criză, cum 

i se mai zice, îi vor susține 13 
sau chiar 15 republici"*. De ase
menea, după aceleași spuse „fos
tele republici unionale vor pu. 
tea colabora cu Centrul și după 
semnarea (sau ncsemnarea) Tra
tatului” după cum și că pe mai 
departe „el nu a mai insțstat 
ca documentul să fie semnat 
(respectiv Tratatul unional, n.ns.) 
de toate cele 15 republici (unio
nale, n.ns.)" și „nu a mai cerut 
ca frontierele imperiului să ră- 
mînă intacte" (săptăminalul „Ro
mânul" din 5—11 august 1991).

Vești îmbucurătoare pe ace- 
ași temă ne comunică același 
săptămînal și dintr-o altă parte 
a lumii, după care senatorii 
ilELMS (republican al statului 
Carolina de Nord) și PRESSLER 
(senator de Dakota de Sud) au 
prezentat Corni totului pentru 

afaceri externe al SUA din Con
gresul Statelor Unite un text 
de rezoluție a cărui semnifica
ție și importanță de drept in

ternațional și politică ne impun 
a-1 relua și prezenta în între
gime, el încoronînd cum nu es 
putea mai frumos, susținerile și 
strădaniile noastre de a lămuri 
cum se cuvine problema în dis
cuție și lupta ca rezolvarea ei 
să se facă într-un singur sens: 
acela al independenței și suve
ranității Moldovei de peste ITut, 
ca o premisă necesară a mai 
îndepărtatei sau mai apropiatei 

ei reveniri la Patria mumă:
„Domnule Președinte,
Am plăcerea — zise domnul 

IlELMS — să fiu coautor, îm
preună cu distinsul senator din 
Dakota de Sud, domnul TRES- 
SLER, al rezoluției care re
cunoaște a patra victimă a pac. 
tului Nazisto-Sovietic din 1939, 
această victimă fiind teritoriul 

României din Basarabia, Buco
vina dc Nord și Moldova (subl. 
ns.). Deși pactul dintre Ilitler 
și Stalin a fost semnat de către 
emisarii lor înainte de cel de-al 
doilea război mondial, rezulta
tele lui continuă sâ existe și 
astăzi pentru popoarele din ță
rile Baltice și Moldova (subl. 
ns.). La 23 august 1939, cel mai 
teribil dintre tiranii secolului a 
ruinat viețile a milioane do 

oameni și a schimbat cursul is
toriei.

„Mii de persoane din Lituania, 
Letonia, Estonia și Moldova au 
fost deportate în Siberia. Cei 
ce au supraviețuit împreună cu 
urmașii lor au fost forjați să 
trăiască sub jugul comunismu
lui".

„Domnule Președinte,
Sînt plăcut impresionat eâ 

observ că în prezent aceste țări 

Lăsați orice speranță ! (VI)
se zbat pașnic să-și obțină liber
tatea. Statele Baltice au guverne 
alese în mod democratic, elo 
meritind sprijinul, asistența și 
recunoașterea noastră. In pre
zent sc află angajate într-o bă
tălie diplomatică pentru a În
depărta trupele sovietice de pe 
teritoriile lor. Statele Unite nu 
au recunoscut niciodată anexa
rea lor de către Uniunea Sovie
tică. Situația din Moldova ocu
pată de sovietici este tot atît 
de tragică. Singura deosebire 
este că potrivit poziției Statelor 
Unite, Moldova nu sc află în 
aceeași categorie legală cu Sta. 
tele Baltice, deși ea a fost ane
xată în mod ilegal de către ■- 
niunca Sovietică (subl. ns.). Do
cumentele la care mă voi referi 
în cele ce urmează PUN IN

LUMINA FELUL IN CARE 
MOLDOVA A FOST RUPTA 
JDE ROMÂNIA, GU FORȚA] UN 
ANUL 1940 (subl. ns.).

„Acum doi ani de zile m-am 
adresat Senatului, făcînd public 
pentru prima data Pactul na- 
zisto.sovietic, protocolurile lui 
secrete și toate celelalte docu
mente diplomatice pertinente pe 
care le-am găsit în arhivele ger
mane, britanice si americane.

După aceea am «jistrilauit aceste 
documente în Lituania, Letonia 
și Estonia. Citeva luni mai tîr- 
ziu, guvernul sovictio a admis 
pentru prima dată existența a- 
cestui Pact, cu o singură preci
zare: sovieticii suțin că guver
nele Statelor Baltice AU CERUT 
(subl. în text) să devină membre 
ale Uniunii Sovietice".

„Domnule Președinte,
Această declarație este absur

dă și dezmințită de pozițiu de 
decenii a guvernului nostru cu 
privire la anexările sovietice. 
Domnule președinte, Statele Bal
tice nu au fost prăzi suficiente 
participanților tirani la acest 
Pact. Hitler și Stalin au avut în 
minte încă o victimă — provin
cia românească Moldova. Potri
vit protocolului suplimentar sc- 
eret aț Pactului nazisto-sovietio

— adică PACTUL RIBBENTROP
— MOLOTOV, nr.). Germania 

a declarat în mod formai GA 
NU ESTE INTERESATA DE 
BASARABIA (subl, ns.). Ar ticu
lui nujnăru] 3 al protocolului su
plimentar secret este următorul
(citat): „Cit privește sud-estul 

Europei, interesul sovietic cu pri
vire la Basarabia este accentuat. 
Germania își declară deplina 
lipsă de interese în aceste zone." 
în iunie 1940, Uniunea Sovietică 
și-a postat trupele Armatei Roșii 
la granița cu provincia româ
nească BASARABIA. La 26 iu
nie, ministru] român Ia Moscova, 
George Davidescu a fost convo
cat la Molotov, care i-a inmînat 
un ultimatum ce conținea două 
pretenții. Prima, luarea cu orico 
preț a Basarabiei de către Uniu
nea sovietică, și a doua. Impu
nea României să renunțe la Bu
covina de Nord.

Domnule Președinte,
Aceste două pretenții erau lip

site de sens și neprovocate. BA- 
SARABIA și BUCOVINA AU 
FOST DINTOTDEAUNA TERI
TORII ALE ROMÂNIEI. Popu
lația Basarabiei și Bucovinei de 
Nord vorbește limba română. 
Aceste populații nu au fost ai- 
ciodată ostile Uniunii Sovietice'*.

(va urma)

G.M. TATOMlB,.-»

Serialul nostru

Carol Davila — fiul 
lui Franz Liszt ? (III)

I. ir.RMOHCAREA
(Urmare (Jiu p.lj t)

- ’ iz.i r-upri par midi ilor dc
funcționaro □ !■ , maf a t, <u
ri'f locl.’irc <Jire> lă asupra . ai:l i- 
.din <a ri,- i-.trc.

In- i, .Tuar și in acaî, ,,i: j,.
dl. fișau, inginer : 1 d uzi 

ici din I'uro'/jni( u asigur 4 , ;1 
uz na v* funcfion- In regim ccm. 
'■'UU -i \ oferi ei'l.șU'ujloi . ;i|- 
llil a : (.1 e i)Ull/.'U j., ț ni; n|

■ ’ : r« i i .

Ntima, t i.'.i . u\ i ■ iza ,.|. 
-'i'1 1 din l’.iioșem .-.te ,tiin 
le- U d modul in c. r• regi,le 

• ■■ podai ie dm Lupert. Viii.
i l’-.'lr<am ■-i au ■ rl'i .

l-i rfndiil |i,,, lucrai il(. du i e, ,a 
’ 4'' ■ • \ iz: i l . .uni 1. ; t.-r-
n. ■

'■di i i'ndm incheii-i» . lor, 31 
augu'.i | . I.upe.u, ș.a spin

a nu sini probi: rni, i . pa> ițiib 
linii in ■ in ele f.n.dizr c, mai 

trebuind don su se monteze, }:i 
intrarea ia oraș ap., alura dc 
m..auaic a energiei l.Tin’e P- 
vr.'ito de uzină, varo înlfrzie, Iu

a •'i'<- s- i spir., din lina jm- 
•e l"l pal ț; |( \G( |-, jzina. 1

r?ițl .4!»;ti i z.i <■ - uni ■ la a i i!|
< în .-• -ri ; ■ 1 .. . • 4’1 Zii M
' '1 " J i ( i i rutnl,

HKij ‘int m a p.-obh
m< n-. • ■•'7(.*!*- i r.-- ” fi soln-
■ 'Ji i,| t- • pin.i în d i'.i Inuiiâ -da.

Vulcan, ele a 'imn. a, in linii 
ni ui, problemele 'le lermof; al e 
sini -.oluțional’.-, mai alo-. iu o 
parte din blocuri au lost pre
luate de Centrala I, unica ' al
un. Silti iții mpi d--osebite, dir 

nu far i rezolvare», exi-.iă la I’1' 
♦ rr.rani. Din 28 puncte termice, 
oină Ia această dalii -ini solu
ționate 19. Se mai afla în curs 

linalizare 1’1’. ]1 1113, 13,
1 I, 7, 8. După cum ■ i afirmat, 
lu< arilc ;int efeclii.de conform 
programului stabilit, n o.islind 
.l.R’ențc fața de grai Deci, cu 
alte cuvinte, incepind cu 1 sep
tembrie, ar trebui, după cum s-a 

ns sa aiba tot l’elroșaniul apă 
caldă. Să ■] uim ni așa Va fi. 
CM despre < .ildura 11 iGCl. a a- 
.u'iirat ca dacă u-iiia va func- 
'ion.i i .i cum '--a spui, flainc- 
. :i yo| a\e,i eaiduiă. Nu Vi ni
a < oul ; in i..« niniom, d.n

t bu'ie >a spunoin <a P« 1 .pce
■!' nu ' ini i lii.ar asa dc roze,

■ a nu trebuie ' n<’ așteptăm
la mai multa i ..1 cilii a decit li
fost în iarna trecută, i i i capa-

i 1 aii1 i de furnizare a agentului
lei mic a riîm.i' .mi a< ecași. Sa

peiiiHI a ia li mai ar ca inul
11 Caut.

In 1853, cînd a venit în Țara 
Românească, doctorul Davila, un 
linăr inalt, subțire, cu trăsături 
fine și regulate, părul blond și 
ondulat, descoperind o frunte 
înalta, cu ochi albaștri și visă
tori, a produs asupra domnito
rului Barbu Știrbei o impresie de 
extrema tinerețe, care il făcuse 
să exclame către secretarul său: 
, Dar ce crede funia că va* 
putea înfăptui la noi accast i tî- 
nără domnișoara

Dodoiului Carol Dada ii re
vine meritul de a se fi pătruns 
dc ideea importanței creării U- 
noi instituții do învăi.ămînt me
dical superior la București. La 
1 decembrie 1853 Școala dc mi
lă chirurgie rlc la Spitalul Oș

tirii și-a început cursurile sub 
conducerea Jui Davila. Davila a 
avut o încredere neclintită în 
capacitatea intelectuala a româ
nilor și in perspectivele științei 
românești.

Davila a avui mulțumirea să 
obțină, la 16 august 1838, trans
formarea Școlii de chirurgie în 
Școala națională dc medicină și 
farmacie. Un pas hotărîtor se în- 
făptuire pe calea consolidării in- 
vâțaniîntului medical în Țara 
Romanească. Promotor al asis
tenței sociale — primele aziluri 
de copii (186)} și o școalii pen
tru surdo-muți, organizatorul 
scrvic ului sanitar al armatei, un 
deschizător dc drumuri în epoca

\ \RI1 I AȚI 1)!; SIMB/VI A
N,i num u . ă impăi iți, romani 

l> au ■ muu au prea mult, ei 
alint' ntele lor conțin»'.,u puterni
ce deze de plumb; .saturnismul a 
fost, clei,, un factm ddc: mmant 
m cudcie,! linpeiiului Roman.

' ' astiî teorie, sugerat ’i deja 
dc istorie a fost deziollatii re
cent de cercetătorul canadian 
.Ierome NPiagu. Sucliind, obiceiu
rile culinare ale cezarilor și a- 
) istrocrației romane de dinainte 
do anii 30 î.c.n. .și pînă Ja înce
putul secolului HI, » ercctatoru) 
canadian n descoperit ca guta, 
maladie provocata dc alisorbția 
di? plumb, era foarte' ră'ptntiilă 
in liatitiilc superioare ale veci).i

dintre Unire și Independență. 
Cuza Vodă l-a avansat general 
și l-a numit inspector general 
al serviciului sanitar militar.
inspector general al Adminis
trației generale sanitare și for 
al Spitalelor civile.

A stins molime, între care și 
cumplita c]jidcmie dc holeră de 
la Brăila, din 1865. A elaborat 
formula cunoscutelor picături 
earc-i poartă și azi numele. A 
militat pcntiu aderarea Romă- 
nici la Crucea Roșie internațio- / 
nala, iar pe cinipurile de luptă 
unde România și-a cucerit inde
pendența, a fost prezent in pri
mele linii, pentru a da ajutor 
răniților dm aml'.i'le tabe. în 
senin di- pi—țuirc, i-au f<> •; a- 
cordatc ii .Itc ordine rus ti și 
turcești.

Toate a< e-te realizări, la cure 
si1 mai pot ad. liga altele multe 
— școala veterinară, muzeul de 
anatomie, începutul grădinii bo
tanice ctc. — ii asigură gene
ralului Carol Davila dreptul la 
recunoștința și stima unanimă.

■La 27 august 1884 se „stingea" 
Carol Davila la București, așa 
cum spus-o singur, la 22 iunie 
1881: ,,Lc depart potir Ic grand 
voyage" (..Plecarea în marea 
. alatorie").

Minte,, și in ițele Jui își ga 
<ciă, m iu-ăl, odihna.
Se lingea o lumină a 'piri- 

tnalității i'-mânești.

Rome. 111tos ii <iți.i cu plumb poa
te provoca tulburări mintale. Iar 
linul inguigitat m mari cantități 
|e către jmp.ii.iți conține a plumb, 
căci c''a bimt împreună cu un 
sirop — fiert orc in șir, in casc 
făcute din acest metal. „O lin. 
guriță din acest sirop — explica 
.Ierome Nriagu — ar fi sufici
ent. pentru a provoca o otrăvi
re cronica di plumb”. Eitti a- 
icsta un argument suficient — 
conchide cercetătorul canadian 
— pentru „ipoleza potrivit clfl 
reia otrăvirea cu plumb a >on- 
tribti.t la ile, linul lmpei mltiî 
Roman". "»

( tilese ,le lmm \ I I l( A j

efeclii.de
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CUPA ZIARULUI „ZORI NOI" LA FOTBAL
RELATĂRI DE LA MECIURILE PRIMEI ZILE A ÎNTRECERILOR

Joc tare, dar fără goluri
MINERUL URICANI — MINERUL LUPENI 0—0 

(0—0). Primul meci al seriei I din cupa ziarului Zori 
Noi, la fotbal, dintre cele două divizionare C, din 
Uricani și Lupcnj a început sub imperiul unei aPr'ge 
dorințe de victorie din partea ambelor combatante. 
Minerul Uricani a început jocul cu următoarea for
mație ; Popescu, Tolciu, Irimuș, Alexandru, Ceacusta, 
Lăcătușii, Alecu, Lumperdean, Varga, Popa, Mazilu. 
Te parcursul meciului au mai jucat Buda, Buga, Fage. 
Minerul Lupeni a început jocul în următoarea com
ponență: Cimpean, Ungureanu, pocșan, Oaidă, Cosma, 
Codescu, Neiconi, Tudorache, Modreanu, Brănețiu, 
Păuna. Au mai jucat: Colceag, Stancu, Manea, Cocoș. 
Au arbitrat Ioan Pușcaș la centru, Magdalena Brînză 
și Gh. Avram la linie. Arbitru de rezervă Adela Flo- 
rescu. Prima repriză a fost foarte disputată la mijlo
cul terenului, unde ambele echipe au încercat sâ-și 
impună punctul de vedere. Lupeniui atacă mai mult, 
dar primul șut spre poartă este expediat de Varga, 
dar pe lingă poartă. Jocul alternează cu faze la am
bele porți și ocaziile se succed, însă în faza de fina, 
lizarc se greșește sau nu se insistă suficient. Lupeniui 
are mai mult inițiativa și șuturile lui Ungureanu sînt 
scoase de excelentul Popescu Dragoș, care poate £i 
socotit pe bună dreptate eroul meciului, salvîndu-și 
echipa de la cel puțin trei goluri gata făcute. In a 
doua repriză lupta este mult mai dură, ocaziile mai 
clare pentru Lupeni și pe fondul unei dispute dure, 
de maxim efort, nervii cedează și Alexandru (Uri
cani) și Ungureanu (Lupeni) își aplică lovituri cu 
pumnii, pentru care sînt eliminați din joc, umbrind 
prin gestul lor necugetat, datorat și nesemnalizării de 
către tușierul Avram, un joc plăcut de altfel, în care 
ambele echipe au rămas datoare in faza de finalizare.

Ghcorghc C.HIRVASA

MINERUL rAROSENI — PA- 
R1NGUL PETRILĂ LONEA 
1—0 (0—0). La ora 16, fluier pre
lung și Parîngui dă lovitura de 
începere Prin Crețu. Jocul curge 
la mijlocul terenului și Florescu 
primește avertisment, iar echipa 
este penalizată cu o lovitură li
beră indirectă. In minutul 7 se 
consumă prima fază periculoasă 
a meciului la poarta lui Anton, 
dar centrarea puternică a lui 
Bîrsan nu este interceptată de 
Păuna. Parlngul ripostează, Ni- 
chimif pătrunde în careu, dar 
centrarea spre Lâzăroiu rămîne 
nefructificată. Leleșan participă 
la atac și, la cornerul următor, 
se înalță și trimite cu capul in 
pămînt și pe lingă poartă. La 
mijlocul terenului Stana și Lă- 
zăroiu sînt blocați de Florescu,

Crețu, Gavriluț, iar fundașul „a- 
ripă“ Muntoiu, face destule curse 
pe dreapta, dar centrările se o- 
presc în „respingerile" iui Ispir, 
Bîrsan, Constantinescu. Faza din 
miutul 31 este din nou ratată ae 
„duetul*1 Dulcu-Crețu, care s-au 
stîjenit reciproc în duelul ae
rian din 5,50. Repriza se în
cheie fără gol, pentru că Matu
la, din voleu trimite „pe lingă", 
în min. 40.

Repriza a doua începe cu 
schimbări în ambele echipe și 
jocul nu mai are vigoarea pri
mei părți. Greșelile de plasa
ment își fac apariția și, pe fon
dul unui joc tot echilibrat. Pa- 
ringul este penalizată în min. 
68 cu o lovitură liberă indirec
tă, din care iese golul. Pas ia 
Păuna, șut puternic în gol și

MINERUL ANINOASA — MINERUL VULCAN 
2—4 (0—2). Diferența de pregătire și „categorie11 s-a 
văzut imediat în jocul celor două echipe. Una cu un 
valoros și închegat lot, cealaltă, o formație tînără, 
prea tînără și în formare, în care juniorul Donici 
(17 ani), Pater și Miron de la formația care a jucat 
în Cupa Ligii sindicatelor, au fost aruncați în luptă 
alături de cunoscuții Chircă, Bîrsan, Chifu. Și totuși, 
prima acțiune este a aninosenilor, cînd Chircă pă
trunde în „stil Balaci“ pînă la gol, dar apărarea res
pinge în acest minut 10. în minutul 14 cade golul, 
din diagonala Voicu, preluare Stoian, pătrundere, 
centrare și Postelnicu, din voleu, 1—0. Aninoasa ob
ține un corner, dar jocul este dominat totuși de „gal- 
beni“ și în min. 24, aceeași fază clasică, centrare 
Doroș, reluare direct în gol Bejan: 2—0. „Județeană11 
are două zvîcniri, prin Berbece și Chircă, ultimul 
în duel cu Rusu, nu poate înscrie. Pauza aduce în 
teren alte formații și golul din mm. 50 dă farmec jo
cului. Fătu transformă precis 11 m, 2—1. Berbece ra- 

Râdoi este învins. Pînă la sfîr. 
șitui jocului, ambele echipe fao 
toate schimbările posibile, dar 
rezultatul rămîne aCelași. A dr- 
bitrat foarte bine brigada Petre 
Popa, Cristea și Ciolca. A ab
sentat arbitrul de rezervă Dia- 
conesfu (?!)

MINERUL; Oprița, Ispir, Bîr
san, Necrcală, Crețu, Florescu, 
Păuna, Constantinescu, Gavriluț, 
Matula, Dodenciu, Ka'dar, Agiu, 
Ciglencan, Ceuță, Zvancluc, 
Cioară, Toth, Dinu.

PARINGUL: Anton, Muntoiu, 
Leleșan, Botezatu, Scimeanu l, 
Lâzăroiu, Stana, Nichimiș, Gr«- 
țu, Dulcu, Scimeanu II, Stanei, 
Blag, Mareș, Axente, Staicu, Mo
vilă, Mărginean, Ciocan, Buium, 
Bumbea, Burlan.

tează în min, 54, Donici, Gitan, Pater se văd mai 
bine, dar Voicu dirijează din nou golul. Prîuop cen
trează, Bejan este la post și 3—1 în min. 63. Cel mai 
frumos gol este totuși golul patru, opera lui Stoian, 
care trimite „printre11 și pe „poziția viitoare11 pentru 
Bejan și, cei care rata în campionat, devine aram 
golgeterul zilei: 4—1. Schimbările și încercările re
zervelor, fac sfîrșitul meciului palpitant, pentru . că 
este 4—2 în min. 77, înscrie Chircă cu stîngul ..clin 
lovitură liberă și se ratează 4—3 în inin. 81, de ace
lași jucător. A arbitrat bine brigada Zlate Petre, Ce- 
teraș Simion, Leordean Ion.

MINERUL ANINOASA: Bîrsan, Ititesc, Niță, Pa
ter, Chifu, Ungur, Chircă, Berbece, Fătu, Gitan, Er- 
moiu, cîrstea, Miron, Boko. Ivan, Tane, Donici, Cupas.

MINERUL VULCAN: Munteanu, Doroș, Izssk.
Giț, Rusu, Postelnicu, Stanciu, Voicu, B ’jan, Stoia i. 
Szoracli, Mîrșava, Pricop, Căldârar, Moldovnn, Bană. 
Anrbruș, Florescu, Cristea, Munteanu. Tncze.

<9^661©SG A

ILUZIA OCCIDENTULUI IN GARA DE NORD
T,.i șuierături s urle anunță că acceleratul 214 și-a atins 

ținta : București. Coborind pe peronul Gării de Nord aveam im
presia că am călcat in... Europa. Aglomerație (pe măsura unei 
adevărate metropole europene), oameni de toate națiile și culorile, 
ziare, mici, reclame luminoase, Pepsi, clrnăciori, agenții de tu
rism („La Stambuj mergem, Laicii11), cerșetori, Topik, genți di
plomat. aurolac. poliție, boutiquri, valize, copii, valută („Wc buy 
dolars"). bancuri, politică, trenul de Iași („Pi drumuri am ramas, 
pi drumuri"), bocete, birouri de informații, taxă de peron, cafea 
„Expresso“ și din nou oameni, foarte mulți oameni, lată in citeva 
cuvinte imaginea Gurii de Nord la prima vedere.

Despre această gară bătrină s-a vorbit și s-a scris foarte mult. 
Care este insă adevăratul puls al vieții de aici, am încercat să 
aflam zilele trecute. C'um 7 Dotați cu „armele11 reportcriceș*i 
ne.am alăturat marșului aparent al vieții Gării de Nord.

In fața ghiocului de informații 
ur. 2, privirile nc Sjnl atrase de 
un individ înalt, bine- făcut, dar 
puțin cam... rom. Ceea ce nc-a 
..furat" era însă, nu alura. ci 
îmbrăcămintea sa <le un alb i- 
maculat, superb. Sinceri să fim, 
îl invidiam. Alături de cl un alt 
rom, mai janghinos. In mijlocul 
lor o fetiță de vreo 3 anișori.

daina nu-l face pe om
După grosimea teancului de banc
note' ce treceau din mina celui 
dc-al doilea în diplomatul (la 
fel de alb) al primului, înțele
gem ca e vorba de o tranzac
ție : copilul. Firul afacerii este 
rupt in momentul în care un 
cetățean remarcă faptul că a 
v iz.ut poza fetiței, recent la I V. 
la rubrica „Dispăruți". Din cercul 

de uUrio.și adunai imediat, si 
desprinde o voce a uzatoăre: Pi 
, intelectualul* acesta în -ui 
l-am sazut și acum o săpîmi i- 
nti. tot aici, cînd a vîncfut in> 
băiețel. Cu 300 000", Ce dezolam1 
O haină angelică ascundea o fire 
demonica, (.'urat blasfemie I la
ta deci cum nu întotdeauna hai
na il face pe om

Srnai! businness pe... picior mare
Sosire.i unui tren in’ei național 

icMWuțtoneaiă întregul curs al 
activității de pe peron. Pleiada 
de mici acționari, afaceriș’i de 
tot soiul, in special romi, inva
dează ușile vagoanelor, în spe
ranța că vor putea achiziționa 
oarece marfa la preț de ,.prima 
mină". De rele mai multe ori 
reușe-c să găsească un fraier ca
re ulterior se va cai pentru 
pripeala cu care a efectuat tran- 
/ îcția. Manipnlanții cărucioare
lor ..Furnica" abia mai fac față 
transportării, bagajelor. Ale noi
lor sosiți 7 Aș, da de unde. Ba
gajele aparțin celor veniți în 
„în1 impinarca" oaspeților f'râ
mi. Reprezentanții firmei „Mu
ra 1" nu stau nic i ei d'grabei de
oarece „racolarea" clienților tui 
e o meserie prea ușoară, mai 
ales d.i'ă ești plătit după numă
rul de achiziționări. A,-a că, la 
muncă : I a .Stambul mergem, 
Laicii. Nuiiid' 10 dolari pc zi’’.

Ici-coio răsar <it»va pancarte 
d n carton. Pe ele nu scrin însă 
nici „do- tlie«cu", nici ,,Stima 
noastră și mîndria . ci textual; 
„Wc bus dolari" -au ,,Ich kauffe 
DM".

Aglomerația persista timp de 
aproximativ o jumătate de oră. 
Peronul e arhiplin, ca stadionul 
din Petroșani la un nrcci cu 
Craiova. Un astfel de „teren” 
constituie un prilej de acțiune 
ideal pentru „specialiștii” in alo 
„șparlilului”. Prin urmare, vo- 
riferări do genul „Puneți mjna 
de hoț !” nu mai constituie un 
fapt senzațional, < i unul cotidian. 
Reacția publicului este și ca pe 
măsură : priviri absente, poate 
< iteva apostrofuri sau încercări 
timide ele a-l reține pe infractor 
(„la uite că-mi scăpă, al dra. 
cu"). I.a citeva zeci de metri 
distanță, un grup ele polițiști par
lamentează infocnți pe teme... 
meteorologice, O femeie in virs- 
t.i, rămasă fără poșetă (cu bani, 
acte etc.) ii atenționează. înlă
crimată: „Maică, voi nu vedeți 
ce-i ici 7 ( li mă fac cu Iară taș- 
■ i Replica: „Du-te m d.i co
lea, la birou și depline o j,dl. i. 
După aii mai vedem noi.” Pri
vind această scenă, ni se perin
dă prin fața ochilor un slogan 
gravat pe unul din zidurile 
Bucure țiului, în timpul Revo
luției ; „Dreptate, ochii plînși 
vor sa Ic radă". Zadarnic.

Unul dintre colegi scria re
cent că ar trebui să înființăm la 
noi un „cartel" al auroiacului, 
care ar avea șanse să concureze 
chiar cartelul do la... Model in. 
Am spune acum că un astfel de 

cartel a și fost deja jnființaf, aici 
la Gara de Nord.

Copii jegoși, zdrențăroși și a- 
li tici se adună zilnic, fu jurul o- 

lei 17, in spatele unor materiale 
<lc construcții uitate aici do ci
neva, (înde a . V’csta ,. |(){|

Cartelul Auroiacului
mai lei it de privirile indiscrete 
ale ,.spectatorilor” nopoftiți. Pri
vau de la distanță ceea ce se 
jntimphî. Imaginea este de-a 
drepții] terifiantă Un băiai de 
aproximativ 1G ani — revii mai 

curat și irmi bine' îmbrăcat — 

pare a li tartorul, eliberează 
in schimbul unei anumite suine 
de bani -.au echivalentul in
nmrl’n, o fțitngă cu aurolac. Co

pi ii. de la c -i rn.ii mici, As
3—4 ani, pinii 1 a cei do 12 13,

Noaptea cad,- m.cl-ii ei 

peste Buchi cș'.iul inundai de lu
mina ca lin ,e|e\ai it oraș eu

ropean. Iii gaia foi fota i â m | nc 
• iccoasi, oamenii se p •rind i de 

•olo-eolo. in ,i lept.lr,.1( iremi. 

lui c„ ii v,i du -,, ia „.p,. (|,. ki

lometri dup î i.ire Puțin dii| i 

miezul nopții .'s-o ii as l.i p, , ,,

si Irenul <i ’ nr v.l readuc,. ]x-

ll'll d<asfi. L n șui or prelunț și

4 11 ’ m Irituil grn.i znic roțile se

pun in ni isr;n e. După puțin

ir” i Hiiimh t lini (ihsp.ire in bez-

n.i - ilnli iij in/iTrl.l ic i nopții.

In ( nil .■ i!'. \’<>i <1 | ns. i .i.iLi își

i.» ni t I4.il ‘ 1 ll'vll 'I ' CM , il| pt’LU. I ihci iu \ I \ | \ \

ind zi iir /i ■I.siși r\ dl JiK i-
te, :i( ■<’•lc.i i destine, L!\ <.1CCC.:și

Im Iota și JMlonV’■rație. Pont i u c.\
' orb:i cîn ’.rrulnij J.a Gara de

Nord ■ int umili i cm c' -vin și se

dih in 1'11 rl.lt

utit I ăioți cjt și k ■, pi mi- < 

eu neasemuită bucurie mult ri\ 
uita doză ele drog. O aspirație 
piofunda, extaz și euforie. ; j . 

halucinate și gesturi inexp;' ■ 

le, iata efectul ,.crark"-ti)ui 1 
restean. Apoi, la un somn 
mai marelui, gașca .| a

K e i n c e p e trudi dc ,i 
udun.i suma necosaiă procurai a 

noi do/,, <|< feririle. Du 

ce ar..aru fericire I
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IN TI R\ IX HI 
ROM ANE AS/ '

Tn cadru] conferinței pentru 
dezarmare de ța Geneva, repre
zentantul României, ambasadorul 
Romulus Neagu, a avut o inter
venție în care a exprimat punc
tul de vedice ale României față 
de preocupările statelor pentru 
dezarmare. A fost exprimată sa 
tisfacția țării noastre față de pre
ocupările statelor pentru dezar

mare. A fost exprimată satisfac
ția ță.ii noastre iață de preocu
pările existente )3 nivel euro
pean și mondial, in vederea re
ducerii arsenalelor 'nu leare ți a 
cursei înarmărilor, mai ales după 

; semnarea U ‘aiului START, din
tre URSS ți SUA. Ambasadorul 
român a -arătat că România' ur
mărește cu încredere pași! făcuți 
In direcția reducerii armelor 

i Strategice, xprimîndu-și disponi
bilitatea de a colabora în aceas
tă direcție cu toate statele lumii, 
Interesate in crearea unei secu
rități. durabile, care asigure 
statelor o dezvoltare literă ia a- 
aăpost de amenințare? armelor

HOROSCOP M I C A P li B I i ( I T A T F
8,30 Duna dimineața.

\O| INSTALAȚII NUCLEARE

Experții ONU, însărcinați cu 
verificarea instalațiilor nucleare 
irakiene, au descoperit în apro
piere de Bagdad o nouă instala
ție nucleară irakiană. Această 
nouă instalație este compusă 
din patru reactoare nucleare a- 
vind destinația de prelucrare și 
îmbunătățire a uraniului, insta
lație care are posibilitatea de a 
produce arme nucleare pentru 
Irak. Această nouă instalație, ca 
șl celelalte descoperite de exper- 
ții ONU, va Intra *n programul 
dc supraveghere al Națiunilor 
Unite, urmînd a se analiza cu 
exactitate destinația și scopul 
acestui cercetări nucleare

PRIZONIER El.IBER tT

Israelul a eliberat unul dintre 
ostaticii britanici deținuți în 
Israel de mai mulți ani. Gestul, 
comentat de una din autoritățile 
siriene este calificat drept un 
prim pas spre realizarea unor

u ’
acorduri de mai mare amploare 
intre Israel și țările ce au osta- 
teci în această țară, în care unii 
sini deținuți de zeci de ani.

IH'TA ÎMPOTRIVA

DEPOl ITIZARII

Nouj secretar general aț Par
tidului comunist din Federația 

Rusă, ales de curînd în cadrul 
plenarei acestui partid, a anun
țat că partidul comunist va co
labora cu președintele Bo’-is El- 
țîn, în toate problemele ce pri
vesc dezvoltarea republicii ți 
îmbunătățirea vieții oamenilor, 
dar va duce o aprigă luptă îm
potriva decretului de dcpolitizare 

a aparatelor administrație! de 
stat ți din întreprinderi, decret 
emis dc președintele Elțîn cu 
aproximativ țrel săptămînl in 
urmă.

SIMBATA

iu august 1991

9,00 Bună dimineața.
10,00 Actualități.
10.10 Tip.top, Mini-top.
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Istoria religiilor.
12,00 Stare de trecere.
12.30 Desene animate.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 7x7.
14.35 Tele-club.
18,00 Incearcă-ți norocul.
19,00 Melodii îndrăgite.
19.15 Telcenciclopedia. 
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. 

Maddie și David. 
Episodul 4.

21,40 Sâptâmîna 6porlîvă.
22,00 Vis la... „Paradis".
23,00 Actualități.
23.15 Film artistic.

Cu toată nevinovăția. 
(Franța, 1987).

0,50 Video-discoteca.
1,10 Recomandări d.n piogratn.

DUMINICA

11 august 1991

10.20 Film serial pentru copii.
Vizitatorii.
Episodul 7,

10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13,30 Hora satului.

De pe vetre mureșene.
14.00 Actualități.
14,10 Atlas.
14.35 Video.magazin.

18.20 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial.

Dai las.

Episodul 48.

20,00 Actualități.

20.35 Film artistic;

Ilai, Franța!
(Franța 1964).

22,15 Duminica sportivă.
22.35 Show-ul de duminică.

23,05 Actualități.
23.20 Maeștrii teatrului romuneso.

0,20 Recomandări din program.

&

In funcție de evenimentele la 
zi, Radiotelevlziunea Iți rezervă 
dreptul de a efectua unele modU 
licări ale programului. ,

A ÎNZ ARI
l.tl

(23 iulie — 22 jugust)
Nu va risipiți energia în sco

puri mărunte. Momentul culmi
nant vine abia spre scară

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Dintr-o exacerbare a spiritului 
critic, veți comite o gafă regre
tabila.

B XLA.NȚA
(22 scpii-mlric — 21 octombrie)
Diferend cu părinții, rezolvat 

pnntr-un compromis acceptabil. 
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)
Zi favorabila punerii ]a punct 

h unor planuri de perspectivi. 
SAGF CÂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Sinteți cooptat intr-o misiune 

urnanllat î in rare să veți simți 
excelent

C AI'RfCORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

(Âl .tacoie sini multe, dar 
vrț, înv n-,-e. L>e tind, pa t<> ,tc.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Atracția irezistibilă către mis 
te>e creează o prăpastie intre 
dv. ți parVner(a)ul onjugal(ă)

PEȘTI
(19 februarie 20 martie)

Ați țipat prea tare intr-un lo 
nepotrivit. Vi 
tăcere Intr-un 
nopntrtVil,

se va recomanda
Icx1, d asemenea.

Bl
(21 martie

Întreaga zi vă va fi 
<1 imposibilitatea d^ ai 
servirii) reltij drag.

RBLC
— 20 aprilie)

a mărită 
fam un

nn vă bu
rii <!<■ mult

Oltcit Club 2u 000 km, 1989. Relații la telefon 45201. 
casă, strada Perilor nr. 2 (Cocoșvar), Vulcan Bodescu 
(2216)
CEC Dacia, 1 r*89. Bărbătcni, b-dui Păcii, bloc 45/25.

V 1ND
V1ND 

Gheorghe.
Vi NO

(2253)
VÎND bilet Costinești, Belvedere, 5 000 lei, d"tiă persoane. 4 16 

M-ptembric. 44085. (2252)
VÎND Mobra 50. Relații, telefon 41199.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, 2 camere, central, etaj 1, cu apartament 

3—I camere (exclus parter si Aeroport). Telefon 42929, între 
orele 8—16. (2250)

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliotecă, UT Petroșani, pe numele 

liim Ioan Călin. O declar nulă. (2255)
PIERDUT contract închiriere [re numele Anâhuță' M.li ii, eli

berat de EGCI Vulcan îl declar nul. (21 45).

A

DEC ESE

MAMA, soția, fiul, nora, nepoțcluj și rudele apropiate anunță 
■ ii adincă durere stingerea din viață a celui ce a fost

dr. AUREL MARILA
înmoi militarea va avea loc azi, 10 august, ora 11. la cimitirul 

iili .i ul Jos — llațeg. (22 10)

SINCERE condoleanțe din partea familiei dr. Radu. Nu te 
vom uita niciodată dragă

I’UIU MARILA (223G)

COLECTIV! I Spitalului municipal Petroșani dcplingc inoar- 
Ic.i colegului lor

di. MARILA AUREL
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2237)

l’IOS omagiu ți ncșfcarsă amintire |a despărțirea de prietenul 
<liag

dr. PI IU MĂRITĂ
Dumnezeu să te odihnească în pace. I.ivla Masca, (2238)

VECINII din blocul 13 regretă dispariția
dr. MARILA AUREL

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (221<J)

COLECTIVI L Școlii generale nr. <1 Petroșani, cslc alături dc 
colega Mărilă Teodora in grenu,, pierdere pricinuită dc moartea 
soțului.

Sincere condoleanțe. (2251)

I OLEf I’IV'l L Oficiului l’TTR Petroșani este alături do co. 
Icgul lor Slăvuțeanil Constantin la m.uea durere pricinuită dc 
decesul soției șale.

Sincera condoleanțe.

CO1.BC TIVI I. ri-slainanliiliii „Bulevard" cslc alături de colo- 
KU| lor \ ah |- Necș in dureica pricinuită dc moartea mamei sale 
di agi.

Cele mal sineore condoleanțe, (2251)

COI l( IIA I |, R'-d.icțici „Zor] noi" cslc ulăluri <|e domnul
( onstanlin Slăvii] ano in moment Ic grele pricinuite <le tieccrea 
in m-ființă :i soției sule.

Sincere condoleanțe.

Clubul sindicatelor Petrila
organizează următoarele cercuri i

— croitorie
— dactilografe — secretariat
— contabilitate generală
•— coafură
— cosmetica

— manichiiirâ-pcdk'hiură

— depanare radio-TV
— ospătari-barniani

— bucătari-cofetari

— limba engleză

— limba franceză

Locuri limitate. Informații j>i înscrieri la Direcțiunea 
clubului, zilnic, între orele 8—20. (2154)
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