
'1

j . L A
DE ’ I

{LE C T U RJH

A dat Dumnezeu s-o vedem si pe-astaj
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Ieri, la Judecătoria Petroșani s-a consumat ultimul termen 
procesul intentat numitului Cozma Miron, pentru ucidere din 1 
culpă in accidentul de circulație comis in 19 iunie 1991 în zona 
Paroșeni. A fost audiat și ultimul martor Moroșan Ion, care, deși 
se afla în momentul accidentului în autobuz, in față, susține că 
n-a văzut Wolla staționată pe jartea dreaptă a carosabilului și 
nu-și amintește să fi sesizat frînarca autobuzului sau vreo mane
vră de schimbare a direcției dc mers, a depus o mărturie 
țin șocantă, avînd in vedere ceea cc s-a știut pînă acum.

Nu s-au solicitat probe suplimentare.
In expunerea sa, doamna procuror Dorica Maniu a 

scoaterea din cauză a Spitalului județean Timiș întrucît 
a decedat imediat după aterizarea elicopterului. în ceea 
vește cauza accidentului, dumneaei opinează că aceasta cade ex
clusiv in sarcina inculpatului, pentru conduită imprudentă, grefată 
pe o alcoolemie de 0,25 grame la mie și pe încălcările de lege nle 
celorlalți participanți la trafic, care insă nu se înscriu în lanțul 
cauzal. Apreciind culpa victimei la 25 la sută, solicită obligarea 
inculpatului la plata unei sume globale de 46 074 lei. ca adaos la 
pensia de urmaș, pentru perioada de la comiterea accide ntul ti 
pînă la zi și a unei contribuții lunare de 2 700 lei pentru fiecare 
minor, începînd cu data hotărîrii judecătorești. Din punct dc ve
dere penal, solicită închisoare fără privare de libertate (la locul 
dc muncă).

Apărarea arc un punct de vedere total diferit, apreciind <â 
n-a fost vorba de triplare, culpa victimei la 50 la sută, iar cul
pele lui Cozma și ale șoferului de pe autobuz „discutabile". Cere 
pedeapsa minimă sau sub minimul special prevăzut de lege și 
suspendarea, argumentînd eu lipsa antecedentelor penale și „con
duita bună" a inculpatului.

Inculpatul a declarat în final : „Nu sînt un imoral, toată viața 
am fost cinstit și corect față de oameni și față de societate... atît 
cît s-a putut... Alcoolemia putea să provină și de la alcoolul cu 
care s-a sterilizat locul la recoltarea probelor biologice". (Repre
zentanta spitalului a rîs, pur și simplu în acest moment).

Completul dc judecată a luat pauză, amînînd pronunțarea 
sentinței pentru ora 15.

După deliberare, la ora 15,30, președintele completului de 
judecată, dl. Victor Cherciu a dat citire sentinței: inculpatul Cozma 
Miron este condamnat la pedeapsa cu închisoare de 2 ani, cu sus
pendare pe o perioadă dc 4 ani, ca termen dc încercare, cu drept 
de recurs.

cel pu-

In sfîrșit, vom avea alegeri !
Adunarea deputaților a hotarit luni, 1 iunie ca alegerile le

gi dative și prezidențiale să se desfășoare în data dc 26 iulie ac., 
cu o campanie electorală aferenta. Cum decizia parlamentarilor 
a fost luată chiar de Ziua copilului, nu este exclus ca stabilirea 
dalei alegerilor, după atitea dispute, mai mult sau mai puțin 
creștinești, sâ aiba drept principala motivație viitorul copiilor 
noștri. (G.C.).
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LEGEA NEGĂRII NEGAȚIEI (III)
Domnilor primari, dacă nu se continuă ce s-a 

inceput cu apa, intrăm
legea negării negației în vizi-
nivelul „independent" al noi-

* ■■

— AI 4U/il i«i iur fi diitr Iu ivciilâ eu iiifui matoi i ?

Și ciad este vorba despre Al’A 
unea „democratica" funcționează la 
lor administrații locale, cu același succes ca și in cazul fondului 
locativ. Se spune adeseori cu emfază : „N-avem apa fiindcă nu 
nc-au dat comuniștii, iar în ultimii doi ani și jumătate nimeni 
n-a făcut nimic". Total fals I Prefectura și primăriile (bune-rele, 
cum au fost) au „mișcat" cite ceva. Rău este că nu se continua 
ce s-a început și 
altora, neglijind parul din ochii noștri. 
BOTOROAGA, subprefect de 
exacta :

„mișcat" cite
tur am făcut obiceiul să vedem paiul din ochii

Domnul inginer IONEL 
Hunedoara, ne prezintă situația

— In anul 1990 s a finalizat 
tronsonul Valea de l’c.ști — Uri- 
cani (6,1 km), iar in anul 19'91 
tronsonul Uricani — 1 upeni (8,6 
km). In vederea acoperirii nece
sarului de apă tratată, prefecții 
ra a alocat în anul 1991 
de 127,3 milioane lei, iar 
zarea lucrărilor in această 
ar însemna suplimentarea 
tului cu 500 litri

— ...Și (ine Dumnezeu să 
finalizeze 2

suma 
finali- 

zonă 
clebi-

pe secundă.
le

necesitatea realizam unei cap
tări, stație de tratare și aducțiu- 
ne din sursele Polatiște și Izvo
rul. Este o investiție pe care 
ne-am propus s-o promovam în 
acest an. Finalizarea ei ar în
semna suplimentarea cu încă 300 
litri/scc. a debitului. Concluzio- 
nînd, dacă cele două investiții 
vor Ii realizate, se suplimentea
ză debitul cu 800 1/scc, suficient 
pentru acoperirea deficitului de 
772 l/scc care ne îngrijorează la 
ora actuală.

— Totul este cu noile adminis
trații sa continue ce s-a începui. 
In octombrie anul trecut, pre
fectura a adus specialiști de la 
Regia Apelor, și proicclanți de l;t 
AQUA — București. S-a stabilii

ta apă!
rește. Va trebui refăcută deriva
ția de debite de pe Jieț, în bazi 
nul riului Lotru, pentru a nu se 
permite decît o derivație a debi
telor ce depășesc 800 1/sec în 
secțiunea capacității. Vor trebui 
întreprinse măsuri ferme pentru 
diminuarea pierderilor mari de 
apa din rețelele de transport și 
distribuție Se apreciază că 20—30 
la sută din debitul de apă se 
pierde pe drumul pînă la consu
mator. Pentru acoperirea defici
tului de apă actual ar fi necesa 
ră chiar realizarea unei surse 
noi. Și în acest sens s-au întoc
mit studii — o soluție fiind rea
lizarea arumulării Taia (Investi
ție — Ministerul Mediului).

— După cite înțeleg studii sini, 
documentații există și, cu puțin 
efort, investițiile pot fi obținute 
Atunci ce se intimplă de nu se 
pornește nimic ?

— Se acționează încă haotic, 
pcdalindu-se pe nimicuri și 
glijindu-se problemele mari, 
dica tot I ovestea cu paiul 
parul.

ne- 
A- 

și...

— Voi răspunde scurt, ingine-
Discuție consemnata de 

Mirt ea BU.IORESC U
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ZIUA COPILULUI - ÎNTRE DEZNĂDEJDE ȘI SPERANȚAi
PETROȘANI
• CE N-A GINDIT PRIMARUL, A 

GlNDl'L PARTICULARUL I Luni a fost 
ziua copilului. Ne-am fi așteptat ca aceas
ta sărbătoare, poate cea mai sfintă și mai 
m jmpă copiilor și părinților deopotrivă, 
sa cunoască animația specifică, din partea 
celor mari și n.ai ales din partea celor 
Investiți să conducă destinele obștii. N-a 
fost să fie... Nu cunoaștem motivația as
cunsă a unei asemenea omisiuni sau indi
ferențe. Dar oricare ar fi ca, oricare ar fi 
cauzele care au deturnat interesul primă
riei municipale dc la această sărbătoare, 
este limpede : cei mal tineri cetățeni al 
orașului P lioșani au fost păcăliți, exact 
de ziua lor.

Totuși, cineva șa gindit că 1 iunie este

ziua celor mai tinere vlăstare ale neamu
lui. Nu primăria, nu casa de cultură, ci 
cîțiva oameni inimoși și cu sufletul marc. 
Este vorba despre domnii Gco Popa, Va
lentin Banelti, Vali loniță și losif Tolh 
patronii Societății muzicale „Acustic" SRL,, 
și domnii Ioan Oprea și Dorin Mihuț, pa-* 
Ironii Clubului „Magic", unde s-a dusfăști 
rat carnavalul copiilor. Au răspuns invi
tației vreo 200 copii de la școlile nr. 4 și 
nr. 5 Petroșani, celelalte școli nefiind pre
zente. în afara dansului copiilor, alegerea 
unei Miss Carnaval și a unui Mister Car
naval, copiii prezenți au putut urmări și 
un program de gimnastică oferit dc cer
cul de specialitate al casei dc cultură 
precum și evoluția grupului de dans Mi
racol. Primăria a fost reprezentată de 
domnul Ovidiu Stoicuța. în calitate de D.J.. 
care se parc arc și o firmă particulară 
undeva in centrul Petroșani ului. (G.C.).

LUPENI
Manifestările- de Ziua copilului au de

butat la I.upeni <u expoziția „Copiii de
senează de ziua lor" reprezenlînd lucru
rile de desen, pictură și grafică a membri
lor cercului de artă plastică a Casei ele
vului (profesor coordonator Viorcl Țăndă
rică). Celor mai tulcntați copii li s-au a 
cor i it diplome și premii. Sponsor — firma 
Bologa < t comp.

Apogeul manilestm ilor a evul loc la 
( Inbnl sindicalelor unde a avut |o< de a- 
seme nea o expoziție <lt. pictuiă, graficii și 
seulplină in lemn. Au expir, elevii Școlii 
generale nr. 2, sub m Irumare-a timirulul

profesor Simonel Bucur. Au participat cei 
mai talentați tine, i dese naturi și de la 
școlile generale nr. 1, 3 și Clubul elevilor.

După vernisaj, la cari au luat parte re
prezentanții Primăriei, sindicatului mi
nier, părinți, a urmat un program artistic

1
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susținut de elevii clasei a ll-a A de la
•Școala generală nr. 3 (înv ațatoarc Elisi-| 
beta Nagy), precum și din clasele învă
țătorului Aritc-1 Cătălin și praf. Anișoara
Tudpr de la Școala nr. 2. Manifestările 
s-au încheiat cu momente dc joaca și des
tindere de care copiii s au bucurat din 
plin. Sponsori : societățile- comerciale 
Scrcomlrans SRL și Rebeka 1MPEX SRL.

(I.D.).
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MESERIA DE SOLDAT
Tncepînd cu Armata I și piuă 

la a 14-a sau a 114-a, cine știe 
cite or fi pe teritoriul destrăma
tului imperiu din vecini, există 
un anume liant care unește tru
pele, „de la pifan la general'*, 
cum spune o vorbă din popor. 
Nu e nevoie să căutăm prea mult 
a.e>t liant, ii găsim in practica 
războinică a secolului nostru, 
axind multe rădăcini în trecutul 
îndepărtat. Este vorba despre 
, meseria de soldat” care, in mo
dul cel mai obiectiv, ocupă un 
loc in fața in nomenclatorul pro
fesiunilor din fosta Uniune So
vietică. Un destin bizar a făcut 
cu meseria să fie transmisă din 
tata in fiu de pe vremea țarilor, 
fenomen care are acsente pro
prii și in vremea noastră.

Secolul 20 a început în Rusia 
zbuciumată, cu doua revoluții 
(1005 șt 1917) și a continuat a- 
proape fără răgaz cu două răz
bune: primul „mondial" și cel 
dintre albi și roșii. A urmat cel 
de-al doilea „mondial" de la 
sfirșitul căruia soldații parca 
n-ar mai'fi așezat armele în ras- 
tel nici pînă in prezent. Munca 
la colhoz a fost făcută cu o mi
na pe volanul tractorului, cu 
alta pe tragaci. la chiuitul cu 
c ire anunțau depășirea planului 
adăugind și cite o bubuitură de 
pir i.

i-omenui a fost sesizat de 
scriitorii și cineaștii sovietici ca
re după ce au epuizat o anumi
ta tematică (știm noi, care I) 
au ramas în mare pană de per
sonaje. Țăranii colhoznici erau 
soldați, muncitorii din fabrici și 
uzine erau soldați, toți aceștia 
după cite două războaie conse
cutive s-au trezit la o virstă cind 
șansele dc calificare intr-o mese
rie civilă erau cu mult reduse. 
Chiar și cei care au obținut o 
calificare au rămas cu nostalgia

faptelor de vitejie de pe vremea 
cind îți apărau glia de dușmanii 
proprii sau de cei dinafară. Așa 
incit atunci cind a sunat goar
na, ei au fost gata să pătrundă 
unde era nevoie, în Ungaria, în 
Afganistan ca și acum în mult 

• pătimită Moldovă.
„Meseria de soldat" a făcut 

mult bine pentru putere și mult 
rău pentru țară. A ocrotit struc
turile conducătoare, în timp ce 
agricultura era lăsată în seama 
femeilor și bătiînilor. A men
ținut sabia ridicată asupra ve
cinilor cu prețul unei mari 
înapoieri economice.

Dacă judecăm bine, acest spi
rit al „meseriei de soldat" care 
a înflăcărat în interminabile fil
me ți cărți cultul eroului și, 
indirect, cultul războiului, a stat 
ți la baza celei mai costisitoare 
curse a înarmărilor. Iar astăzi, 
după ce ai semănat vint, culegi 
furtună. Conflictul intern pentru 
împărțirea flotelor maritime ți 
a rachetelor cu cite 2, 3 focoase, 
a bazelor militare, a început o- 
dată cu destrămarea imperiului 
și devine amenințător pentru 
vecini, pentru omenire.

In fostul imperiu, pe filiera 
de la soldați la generali cineva 
încearcă să reactiveze liantul 
care a unit armatele. Soldații ? 

-Mai puțin I Ei au dus greul răz
boaielor, ei „s-au expus** și chiar 
dacă au transmis din tată în fiu 
o meserie, au tras și învățămin
te dureroise. Rămîn în discuție 
generalii, care văd în față peri
colul de a pierde totul: glorie, 
poziție so. ială Sint pe cale de 
a pierde „războiul", ceea ce ar 
anula, ar reduce la zero toată 
pregătirea psihologică a unui 
secol de „victorii”. Și nu cedea
ză... '

Ion MUSTAȚA

I PANDURII TG. JIU — M1NE- 
, RUL LUPENI 1—3 (0—2). Cu a- 

ceastă victorie. Minerul Lupeni
1 este la un pas de promovare 
j pentru că, sîmbătă. în ultima 
I partidă ce o va susține în fața 
j propriilor suporteri, victoria nu-i 
' poate scăpa. In această divizie 
; minunile sint rare. La Tg. Jiu. 
j cei peste 500 de suporteri, cei 

mai fideli ai echipei, au gustat, 
l împreună cu jucătorii, din cupa 
I victoriei. Meciul a fost alert, cu 
ț faze la ambele porți, dar valoa- 
1 rea s-a măsurat în goluri. Oaspe- 
Îții au jucat tranșant, cu acțiuni 

directe pe poartă, avind în Nei- 
Iconi și Krautil două motoare cu 

turația maximă. Primul gol se 
înscrie în min. 22. Neiconi este 

i cosit în careu și Krautil transfor- 
t mă sigur deschizînd scorul. Ace- 
Ilași Krautil, cu un șut senzațio

nal de la 25 m, trimite la pă- 
( ianjen, Iăsindu-1 pe Buzoianu fără 

replică. Gazdele au reclamat și
' ele un 11 m dar I. Mărgineanu 
i nu a acordat nimi'.
ț La reluare’, Neiconi face 3—0 
I min. 55, iar Scoruș, min. 85. re

duce din handicap și partida de 
ț „adio" rămine ca o frumoasă a- 
' mintirc.
i - ‘ -
' MINERUL VULCAN — MINE- 
1 RUL URICANI 2—0 (1—0). At- 
’ mosfvra sărbătorească. Tribune

Astăzi, în preliminariile 
| Campionatului Mondial

Insulele Feroe—Belgia
| CLASAMENTUL GRUPEI

Simbăta piața din Vulcan — îndeosebi spațiul „din spate**, 
rezervat ambulanților — geme de lume. Mii ales in simbriei? 
care cad la zi, după .ce s-au dat banii**. Din mașini de toate 
neamurile și din felurite județe se revărsă niuifuri care mai ie 
care mai atrăgătoare. Și mai scumpe. Omul muncii vede, se a- 
propie, pipă.e. dacă e cazul — apoi scoate „lozul** și plutește.

In definitiv, asta-i piața. Unul vinde, altul cumpără, Chestia 
e cum arată perimetrul respectiv spre scara și a doua zi. A lică

, 1. România
2 2 0 0 12—1 4

2. Belgia
1 1 0 0 1—0 2

3. Cehoslovacia
0 0 0 0 0—0 0

4. Cipru
1 0 0 1 0—1 0

5. Țara Galilor
10 0 1 1—5 0

6. Insulele , eroi'
10 0 1 0 - 7 0

PIW, LA 0 II dupL
după ce negustorii au se.pat d< marfă, iar oamenii de bani. Cei 
interesați iți pot imbogați cole< pile cu pungi dintre cele m.ii co
lorate, aflate din abundență pe jos, alături de grămezi de gunoaie, 
sticle goale, coji dc semințe.

S-ar putea spune, ce să-i faci, domnule ? — așa-i In zi de 
tirg. Totuși, ceva se poate. Și anume ca, de la început, sa li se 
atragă atenția negustorilor asupra modului in care trebuie să 
la-.e locul pe care și-au instalat taraba și p-.ntru care au plătit 
taxa de rigoare. Evident cu precizarea ca, in caz de ncrCApectare 
a clauzei, vor plăti „un supiim nt“. Recte o amendă. Pentru cel
la ți, adică p ntru cei veniți să caște gura și sa vada ce se mai 
da și ce se mai cumpără, nu avem sugestii. Aceștia, cind mai 
„*c.»pâ- niscaiva butii pe jos, au o seuză. Fa< ca ai a'a.

Gh. O.

Calculdtodrele și școala

I *
. CAMPIONAT! 1. EUROPEAN DE 

r<)TB.il, lEMIMN

| Tot .i-.lazi, in Olanda, echipa 
’ României mtilneștc, intr-un meci I decisiv, naționala Olandei. După 

cc am învins Grecia, la Craiova, I pentru a ciștiga dreptul dc par
ticipare la acest campionat cu- I rupem, care se va desfășură a- 
nul viitor, va trebui să „scoatem" 

Icel puțin un punct, daca nu do
ua, celei care conduce în clasa
mentul grupei. Meciul retur, la 

| București, in toamna.

arhipline. Uricaniul și-a adus 
galeria proprie care a „duelat** 
civilizat cu „supraputerea** Vul
canului. Partida a fost condusă 
excelent de Ilîe Viorel (divizia 
A), ajutat de Vasile Duță și C.

«MO • > OM* 4 4 MW 4 4BMV 4 MW 4 »

FOTBAL, 
DIVIZIA C

Maiorescu. S-a jucat cu 60 la 
sută din potențial, mizîndu-se pe 
cartea „italiană**, jocul greșeală 
așteaptă. Izsak min. 5 are prima 
ocazie. Oaspeții joacă bine in a- 
părare dar nici gazdele nu riscă 
prea mult. Pînă în min. 25, cînd 
Barbu obține un penalty, echili
brul partidei a fost menținut prin 
două cartonașe galbene. Golul 
înscris de Voicu căpitanul echi
pei, care a transformat lovitura 
de pedeapsă, a dus jocul mai a- 
proape de victoria finală. Szora- 
di a ratat desprinderea în min. 
43. singur cu portarul, iar Alccu 
egalarca in min. 45, cu capul. 
Faulturile dure au fost sancțio
nate prompt și cartonașele gal

bene n-au intirziat. Schimbările 
survenite' după pauză sint tacti
ce și Topor, Iordache, Voicu sini 
dezlănțuiți forțînd golul. El vine, 
min. 64, corner Stanciu, Cap 
splendid Voicu, 2—0. victorie» 

Două ratări, min. 85 și 88 Uri-, 
caniul, cea mai clară Alecu și 
dcrby-ul, onorat de ambele echi
pe, s-a încheiat cu victoria merii 
tată a gazdelor.

_  * __

PARINGUL PETRIEA T.O- 
NEA CONSTRUCTORUL CRA
IOVA 1—L (0—0). Cu gîndul la 
ambele puncte, oaspeții au în
cercat meieu să surprindă prin- 
tr-o „anume" tactică formația 
lui Cătuți și ea mobilizată pen
tru aceeași cauză.

Prima repriză s-a aflat mal 
mult sub semnul echilibrului, 
dar Stana, Movilă an fost totuși 
pe punctul de a marca. Terenul 
moale n-a slujit nici unei for
mații și încercările din repriza 
secundă de a se desprinde In 
cîștigători n-au dat roade. Con
structorul, ajutat de. tușieri, des
chide scorul, min. 62 ți nil 
poate evita egalarea, pentru câ 
Nichimiș, min. 78 va înscrie din 
lovitură liberă. Un rezultat ne
programat rămine totuși înscris 
pe foaia de arbitraj.

REZULTATE TEHNICE: Paringul Peti ila-Lonea — Construc
torul Craiova 1—J ; Autobuzul Craiova — Minerul Motru 3—3; 
Diurna Orșova — Minerul Mătăsari 1—3; Minerul Vulcan _
Minerul Uricani 2—0; SUCP1 Craiova — Petrolul ȚicRni 0—4 | 
Pandurii Tg Jiu — Minerul Lupeni 1—3 ; Severnav — Petrolul 
Sloina 3—1 ; A S Paio.șcni a stat.

C L A S A M E N Ț U L

1. Minerul Matasarî 27 17 1 9 66—26 35
2. Minerul Lupeni 26 16 3 7 59—29 35
3. Minerul Vulcan 26 15 3 8 60—30 33
4. AS. Paroșeni 26 14 5 7 54—29 33
5. Minerul Uricani 26 14 4 8 36—25 32
6. Constructorul Craiova 26 13 5 8 64—34 31
7. Minerul Motru 27 )5 1 11 54—35 31
fi. Petrolul Țieieni 26 1 1 6 9 37—32 ■28
9. Dierna Orșova 26 13 1 12 38—51 27

10. Se vei nav 26 13 0 13 46—43 26
11. Par ingul Pelrila Lunea 26 9 4 13 3 1—41 22
12. Pandurii Tg. Jiu 26 9 3 14 41 — 50 21
13. Petrolul Sloina 26 8 2 16 2'3—56 18
14. Autobuzul Craioxa 26 3 3 20 >9—86 9
13. SUCP1 Craiova*) 26 5 I 20 22—92 7
’) Echipa penalizată cu patru puni ic.

ETAPA VIITOARE (6 iunie): Minerul Lupi ni — Sl’CPl Cra- 
ioxa ; Petiolul l’ii'leni — Minerul Vulcan; Minerul Uricani — 
Dierna Orșova; Miliarul Mătasari — Autobuzul Craiuvă ; A. S. 
Paroșeni — Paringul Lunca; Constructorul Craiova — Severnav ț 
Pandurii Tg. Jiu — Petrolul Sloina. Minerul Motru sta.

Că baza materială a școlilor se 
înnoiește ți ea — iota un lucru 
bun. Cum înnoirea se face insă 

. pe spezele sponsorilor ți nu pe 
' cele ale Inspectoratului școlar al 
' județului, consemnam, la rugâ- 
[ mintea copiilor, cuvintele lor 
• de mulțumire, la care adăugam 
■ aprecierile noastre. Este vorba 

de firma „1NFOTEL — PUB 
•SERVICE", din Petroșani, care 

dotat Școala generală nr. 2 
’ din Petroșani, „amărita" aia de 

școală din colonie, considerată, 
pe nedrept, ca necompetitivă, cu 
un calculator ți echipamente de

tehnică de calcul d< ultima liră. 
Colaborarea dintre firma aminti
ta și Școala generală nr. 2 va 
continua. Scopul — formarea de 
specialiști in domeniul tehnicii 
de calcul. Intram, cum se spune, 
in Europa Meritul revine, In 
primul rind, celor doi patroni ai 
firmei, domnii Constantin Buio- 
ca și Joan Simion, care colabo
rează strins cu catedra de fizica 
din școală .și cu conducerea șco
lii, reprezentata dc doamna prof. 
Anișca Noghițâ, directorul șco
lii. Pe emd exemplul va fi ur
mat de alte firme, la fel de ge
neroase cu copiii 7 (Al.II.)
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O „bilă** cu Leontin Fop...

— I elicitari domnule I.eoiilin
Pop, pentru performanța perso
nala și cea a echipei naționale !

— Mulțumesc. Și va -.pun cum 
a fost, ce vrem să facem, dar va 
rug < a interviul să fie după ce 
Minerul Vulcan sc întoarce de 

ia l upa Mondiala. Sînt debutant, 

am 4u de ani, piua acum nu pu

team să plec îfara, mie nu-mi 
ieșeau actele, deși eram in fie
care an selecționat pentru... na
ționala. Din ’Bl, numai acum a 
fost posibil. A fost ccl mai tare 
concurs. Am învins Ungaria, 
Campioana Mondială, Croația, 
Austria și țara gazdă. La bila 
100 Boariu s-a accidcnlat, cl joa
ca in Germania .și era să nu 
luam nici bronzul. Ala gindesc 
de pe acum la Cupa Mondială, 
8 10 octombrie, la Szcgcd (Un
garia), unde vrem sa facem o 
figură frumoasă. Avem echipă, 
avem sponsor, EM Vulcan, dar 
ne trebuie sprijin mai mult. Cred 
ca RĂII, Liga, Confederația și 
poate alți sponsori vor sări în 
ajutor. Eu am gâ-at aici o echipă 
disciplinată, talentată, toți sînt 
meseriași, avem un lider de sin
dicat — dl. Vîrjan — ți o con
ducere extraordinară, o secție cu 
<11. ing. Trcstian ți Dorn Bolo- 
sin, profesioniști, iar în oraț 
nuilți prieteni ai popiei lor. Mi
nerul Vulcan poate aduce C'upa, 
dai nu pierind cu mîna goală.

In meci retur : Universitatea 
Craiova — Steaua 1—3, Farul 
Constanța — Politehnica Timi
șoara 0—I

Cele două stadioane găzduieso, 
așadar, echipele ajunse în «►-

Semifinalele
Cupei României 

ia fotbal

ceasta penultimă faza a compe
tiției și victoria va sta sub sem
nul echilibrului, pina cind sorții 
sau litera regulamentului vot 
decide. Cei patru ați ai fotbalu
lui, l-am numit pe antrenorii ce
lor patru echipe, vor avea star! 
diferite. Doi dintre ei se vot 
bucura dc reușita succesului — 
obligatoriu — iar doi o vor lua 
de la capăt după ce trofeul le-a 
surfs și lor deopotrivă Oricar^ 
dintre ele, insa, merita Cupa,
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Poliția sanitară „trage” vinilecă!
Prezența în toate statele civili

zate a poliției sanitare, ale cărei 
prerogative ii dau dreptul să ia 
decizii capitale privind sănătatea 
publică, este o necesitate urgen
tă și permanentă, cu finalizare 
inie liată și cu bătaie lungă.

Din controalele efectuate zil
nic in sfera activității comercia
le, rezultă o serie de abateri de 
la litera legii sancționate prompt 
de oamenii care, de curind, ca și 
garda financiară, au primit prin 
lege dreptul și datoria de a pur
ta o uniforma ce simbolizează, 
prin culoarea ei, respectul total 
față de singura politică, cea a 
caii'.ații serviciilor și produselor.

Af.am de la domnii Emil Jel- 
dujer și Octavian Popescu, me
dici in cadrul Poliției sanitare, că 
perioada îndrumărilor și atențio
na Hor a rămas in .trecut" și că 
in prezent, singura lege care o- 
perează in corpul bolnav al ' e- 
ccnom-.ei d« piață este aplicarea... 
Ittu Dar, sa redăm concluziile.

O RUȘINE. La Casa de oas
peți a KAII, șef unitate Lucia 
Besoiu s-au găsit in spațiile fri- 
gonfice resturi al.montare ră
ni se ue la un botez, care avuse
se loc cu trei zile in urmă, și 
care urmau sa fe repuse in... 
circulație. Cele 9 kg de unt pur
tau urme de vizitatori exlia.., în 
speța șobolani, purtători de mi
crobi (>i încă ce mici oii), cc iși 
ga- ..a chiar aici casă. La... Ca
sa de oaspeți !

De la Conferința de presă a 
Ligii sindicatelor miniere Valea Jiului

• .Ulttma forma legala de luptă sindicală e 
giC'u’. Deci, categoric, adevărul nud — faia 
digresiunile menite a distrage atenția de la ide- 
« i centrală a dis< ației, arta in aure excelează 
dl. Iiic Torsun, președintele Ligii — este că 
pararea minerilor la București a fost Ilegală, 
legea după care se desfășoară activitatea sindi- 
« nu din România nestipulind o asemenea cale 
de rezolvare a conflictelor de muncă. „Depl.iaa- 
■ a ti-a fost o forma dc manifestare» a .icliviiă- 
'ii ,ind "ale, era coca ce depășea deja un Cadru 
ut de cit organizat al acelei acțiuni" (Pelin 
lira i p m vicepreședinte). • „Cotizația le 
sindicat nu c reține automat pe fișa de plată, 
<l.ir Indii latoai >.a o poffte reține, cu consimță- 
nuntul salariatului, caz in care acesta va wmiu 
o data pentru primii ea salariului și a doua

oara, pe o lista separata pentru cotizație. Mem
brilor de sindicat cate nu-și plate.se cotizația 11 
se va reține diferența de la indexarea de 13,13 
la sula (data prin boturile guvernamentala) și 
pină la 7000, cit s-a obținui prin intervențiile 
Ligii la Guvern". (I.T.), • „Răcind un control 
de rutina la BTAPS, ani constatai ca O parte 
din oamenii de acolo as contractat cu o firmă 
din Baia Mare („Obernaucr") cauciucuri cu 
uzina de pină la 20 la sută. Noi am constatat 
că uzura era mult mai avar.,ala multe erau 
„la chelie" cum zic șoferii, era o porcărie. De 
lapl nici n-a fost un contract, s-a lacul un pro
tocol, după ce am ajuns noi, o numita. Chestiu
ne i a ajuna pe masa d-lui Danielescu, ministru 
al economiei și finanțelor. Așteptam rezultatul. 
Sperăm iă cel puțin ciți.a indivizi vor suferi 
penti u ceea ce ej ii zic esenx herie" (llic Torsan).

DE CENTRU. UMJROM SA 
Petroșani are drept centru de 
repartiție a laptelui antidot și 
pentru abonamente, un spațiu to
tal necorespunzător, cu o igienă 
ce nu poate fi acceptată ci doar.., 
amendată. Lapte alb, mizerie 
neagră !

DEPĂȘIREA GRANIȚELOR. 
Prin cîteva unități alimentare se 
găsesc, la vînzare, conserve de 
pește Cu termenul de garanție 
depășit (26 aprilie 1992), ce scad 
prețul comercianților în fața 
cumpărătorilor. Se zice că prin 
prezența lor, se mențin bunele 
relații cu țara dramaturgului- 
președinte Vaclav Ha vel.

MUNICIPIUL... INDEPEN
DENT. In toate orașele Văii Jiu

— Vezi ca. datorita prețurilor, am scăpat și anul ăsta ?!

ZORI NOI

lui s-a luat hotărirea de a se 
trece la deratizare totală (Fvtri- 
la, Aninoasa, J.upcni, Vul
can, U r i c a n i), numai
în inima tîrgului se in-
tirz.ie această acțiune, scoțindu-se
la ..licitație" motivări puerile.
Asta du... independență I

Față de toate neregulile și a- 
baterile găsite s-au luat pe loc 
măsuri pecuniare și s-au stabilit 
termene de intraie în legalitate.

Vom reveni, în numerele ur
mătoare, cu alte „perle" ale tro
tuarelor, ce parcă nu vor să 
ducă nicicum spre bulevardul 
sănătății so< io-morale a demo
crației.

Dorel NEAM TU

0 crimă și amareie sale cauzeI Omor deosebit de grav la Vul
can Autori, Gheorghiu Viorel 
și Fulga Natalia. Faptele s-au 
întîmplat în noaptea de 13 spre 
14 mai, în locuința lui F.N. Și 
totul pe fundalul consumului de 
alcool. Iată relatarea, pe scurt, 
a evenimentului. F.N. este cu
noscută în Vulcan, ca fiind fără 
ocupație, mare amatoare de al
cool și cu o viață intima prin 
care au trecut bărbați de tot fe
lul. Probabil că nici nu și-i mai 
amintește pe toți. Cp aproape 3 
luni în ui mă l-a cunoscut pe 
Mihai Petric, de asemenea un 
bețiv notoriu. M P. lucra la EM 
Lonea. MP. avea să devină vic
tima. Fulga Natalia și Mihai 
Petric au hotărît să conviețuias
că în concubinaj. Cine se asea
mănă, se adună. La sfirșitul lu
nii aprilie Natalia F., se inter
nează In spital, la psihiatrie. Aici 
cunoaște Pe celălalt criminal 
Gheorghiu Viorel muncitor la 
EM Aninoasa. In ziua de 9 mai 
cei doi se întîlnesc la Vulcan. 
Cum Mihai Petric dă peste ei. 
are loc o altercație soldată cu 
lovituri reciproce. In ziua de 13 
mal, pe fondul stării avansate 
do ebrietate a color trei, aflați 
în locuința lui N.F., Izbucnește 
scandalul. Doi cocoși și o... „găi
nușă". Gheorghiu Viorel și Fulga 
Natalia îl doboară pe P.M. Lo
vituri cp picioarele, cu pumnii... 
Victima cade în baia locuinței. 
P.M. este legat cu sîrmă. Omul 
nu mai mișcă. Cel doi continuă 
orgia. Beție și relații sexuale. 
Dimineața, rcalizînd că omul 
este mort criminalii îl transpor
tă afară, lîngă gardul Școlii ge
nerale nr. 5 undo îl abandonea
ză. Cadavrul este descoperit și 
făptașii Identificați și reținuți 
de Poliție,

Dincolo de fapte, de modul o- 
dios. bestial în care cei doi au 
procedat, se impun cîlcva con
cluzii. Și aceasta pentru că, așa 
cum am scris in repetate rîn- 
duri, în pofida eforturilor polițiș
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tilor, infracțiunile §U cunoscut 
o recrudescență deosebită in ul
timii doi ani. Nu numai Ia noi, 
ci în toată țara. Cauzele multi
ple și adinei. Criza economii ă 
acută, deosebit de acută în care 
ne aflăm a generat firesc, con
vulsii sociale și o și mai gravă 
criză morală. Este evidentă sără
cirea de la o zi la alta a popu
lației. In vreme ce o mină de 
persoane învîrt milioane de pro
veniență obscură, omul de rînd 
sărăcește. Șomajul începe să fa
că ravagii. Lipsa unui ideal In 
viață duce la alienare psihică. 
Totul pe fondul alcoolului. Se 
bea la fiecare colț. Fel de fel de' 
băuturi avizate sau nu de orgă-, 
nele sanitare sînt găsibiîe la toi’ 
locul. Crîșmele sînt una lingă 
alta. Cum criza economică anu
lează tot mai mult motivația 
muncii, infracțiunile grave — 
violuri tîlhării, crime, agresiuni 
și altele — proliferează. Cauzele 
sînt deci cunoscute Să mai â- 
dăugăm legislația șubredă și nu 
o dată ocolită sau ignorată, pre
cum și penuria de mijloace de 
Intervenție și prevenire a infrac
țiunilor de tot soiul, de care di<* 
pun organele de stat, tendința 
de discreditare a acestor organe 
cu sprijinul deloc dezinteresat 
al unei anumite părți a mass-me ■ 
diei de rea credință (n.b. : oare 
întîmpfător derbedeii străzii stri
gă la mitinguri „jos... ’“) și ta
bloul e complet. Complet și hi
dos. Cum vom ieși din starea 
asta ? Greu dP spus. Nu efectul? 
trebuie lovit întîi și întîi, ci cau
zele. In primul rînd stoparea de
zastrului economic și a pauperi- i 
zării populației. Dar guvernanții î 
noștri... fac politică. La fel ți par- i 
lamentării. Și înbă una păguboâL» 
să, unde ferocitatea luptei dintre i 
interese personale sau de grup, , 
în dauna adevăratelor Interesa 
ale țării este mai acută <’a ori- 
cînd. .

liorațiu ALEXANDUESCU

Și pentru cei mai necăjiți
De ziua copilului, 80 de copii handicapați intre 1—16 ani din 

Valeu Jiului au beneficiat de un cadou ni valoare de ulHi tei din 
partea Asociației de sprijin „Libertatea" clin Petr<«șai»i.

Este, cine sâ sc gindască, deci, și la cei mai necăjiți. (I. Drăgan)

C'e mai e nou in cțiestia cu 
priKCSUl autului mclor? Mai ni
mic. Deocamdată. Membrii AI’CA 
,iu aștept l CU interes nu ccj 
<ie al... ci, data de 25 mai, cirul 
n.i prevăzut a se judeca n • ursul 
mtini.it de Guvern și Comautos- 
port SA. Vom avea sau nu ri.tig 
<lc cauză 7 se intreabă 7i ne în
treabă mereu mulți dintre dum- 
nca.oastiă c.ire, cu ani in mma, 
și-au „băgat" banu pentru un 
autoturism. Răspunsul nu 1 știe 
tnră n meni. Nici chiar dl ing. 
Ștefan f hițescu, pi < sed’nte.e 
AI’CA. Ultima misi'.a primita tle 
la dumnealui conține >i răspun
sul domnului Radu Ciuccanu, vi
cepreședinte al Cameri i Di puiu
ților la petiția Inminată Parla
mentului de cei 1000 de m-niLii 
AI’CA, care „au defilat" in fața 
clădirii de pe Dealul Mitropoliei. 
Inlrucit dl. Cliițcscii ne reproș, a- 
zâ că anunțurile dale de d nnii 
sa n-au apărut In totalitate In 
ziar — chestie Ja rare dumnea
lui, s avem pardon, se înșeală 
— rrproducem complrt ti’.t,m* 
sa scrisoare.
„Parlamentul României

Camera D< puiuților
Către

Asociația pentru Piohrtia Curn- 
paratoi uUr A u tc/t misiile

Inti licit inca nu s a judecat re
cursul — termenul fixat este 25 
m.ii ac., — trebuie să așteptam 
ca justiția să se pronunțe, Avem 
convingerea ca instanța de recurs 
va confiima sentința pronunța
ta Je Tribunalul Municipal Bucu
rești, Se< ția Contencios Admi
nistrativ, și a'lfcl veți av<a < ' ,tig 
de cauză.

Greu îți mai iei o „Dacie“!
l’otiivit pi mi ,pudul scp.n ai u 

puii'doi m stat, legislativul nu 
se pcatc .iim slei i m treburile 
jus. pci, dar noi vom cere Ml- 
n ti i ului de .1 e tiție jS asigure 
obi^i ti » il.il< a desfășurării re- 
c rsului.

In ipoteza probabila a liștigă- 
ili definitive a procesului, Par
lamentul, prin Comisia 11 pen 
tru Cercetarea Abuzurilor șl l’e- 
tilii, va urmăil «a Guvernul ți 
ministerele implicate să respecte 
sentința și să onoreze cererile
dumneavoastră.

îri v;u 1,mta negativă puțin 
probabilă, din pai te,1 instanței 
de recurs, vom depune un pro
iect rle |< ge, după < om.uitarea 
prealabila a Asoc iații i dumnea

voastră. prl care să asigurăm 
repararea n< Inptății care vi s a 
făcut.

Vicepreședinte al Camerei 
Deputaților, Radu Ciuceanu"

RAPORTUL
„DACIA, LEUL ȘI 

DOLARUL AMERICAN"
In anii anteriori revoluției din 

dci cmbi ie 1989, suim le d(> bani 
caic :.-aii depus in vediica pro
curării mim antolurrin, sume 
.stilase de marea majoritate a 
populației cu maii sacrifn ii p< r- 
sonale, ro|ucz. nt.iu conlravaloa- 
ri a unui autoturism, fie o cotă 
parte din el, pentru aceia cuc 
urmau să I dubiu Usis< a in late, 
ciuiloi iii ipi ol-ăi ,Im date <Je ve
chiul regmi

Raportul Ic ului f.il.i d<- dolar 
e a stabilit la rii'elid fiecărui 
an. Datorita ■ tiirubâriloi eco
nomice produse la scară naționa
la, acest r.ipoit a schimbat ra
de .d Pe x aio mondială, dai și 
naționala, sa produs o rrv.doii- 
. u e a l'idm in raport < u ilol.i- 
llll Asllel din dale|t. < llli■!,<• d<- 

la Banca Română de Comerț 
Exterior, incepind, sa zicem, din 
anul 1987, cursul nccomcrcial al 
dolarului a fost : în anul 1987 un 
dolar SUA = 9,759 lei; In anul 
8988 un dolar SUA -= 8,747 ld ( 
în anul 1989 un dolar SUA ««• 
8,992 lei.

Din anul 1990 a rămas un sin
gur curs unic al Icului față de 

orice valută și anume; in anul 
1990 un dolar bUA — 18,823 Icî 
in trim. I; in anul 1990 un do
lar SUA •- 20,925 jet în trim 2; 
in anul 1990 un dolar SUA = 
20,188 Ici in trim. 3; în anul 1990 
un dolar SUA •== 20,792 lei în 
trim -I; in anul 1091 un dolar 
SU/\ 35,19 lei In trim ,1 și 
60,29 lei In trim. 2.

De la 15 noiembrie 1991, În
cepe convertibilitatea cU un do
lar SUA 180 Ici, iar croștcri'c 
(fixingul) au uneori evoluții 
chiar zilnice, astfel că în trim. 
2 a ajuns la 198 lei.

I’imtiii a fi mai elocvenți, vom 
prezent,î < deva cal< irle conercte.

Introducînd aceste valori In ra
portul „DACIA, LEU, DOLAR" 
reiese că, La o depunere de 70 
mii lei (70 000; 9,759 — 7178} co
respund 7178 dolari, care. înmul
țiți cu 198 ld dolarul în prezent, 
rezultă 1 421 244 lei. Făcind ace
leași calcul* pentru 60 mii Iei I 
depuși, rexultS 1 218 294 lei, petk. 
tru 50 mu ld depuși, rezultft 
1 015 344 lei, pentru -10 000 
depuși rezultă 812 196 lei 
ctc.

Față de prețui aciuai de 
mii lei, cu sumele depuse In 
cut se poate astăzi ridica un 
toturism cu 
îmbunătățiri moderne, 
râm că este necesar ca 
calcule să fie făcute și 
care au căulal sA ne fura 
continuare, solicllîndu-nC sS- 1 
cumpănim la prețurile act 
Ja care acestea sini achitate 
totalitate. Creșterea dolarului 
este favorabili nouă.

ct«, 
.N .

8(10
trej 
an 1 

perfeclii 
Consld#^

cel* mal

Președinte
< liițescu ȘTEFAN*

de a<

AsLi c dcoc mulați- «Cpar
i *’ ’te vom vodca. •
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Gheorghc Ol 1EASU Jț
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lacrimi de singe in basarabia
Un strigai ele durere r zbate 

pină la noi de dincolo de Prut. 
Frați de-at noștri, de limbă și 
de suflet, sint asasinați în fieca
re zi de bande mercenare, de 
oameni fără căpătii, îndoctrinați 
de ideile fostului imperiu roșu 
de la răsărit. Tragedia deznațio
nalizării și exterminării români
lor, care a început în 1940 și a 
durat mai bine de jumătate de 
veac, în urma odiosului pact Ri- 
bbentrop-Molotov continuă. Nu
mai în perioada 2 martie — 19 
mai u.c., 40 de oameni pașnici, 
civili și 35 de polițiști au fost 
uciși de mercenari al comunis
mului, avînd doar vina de a fi 
români. Sint distruse locuințe, 
cu obuze și rachete provenind 
din depozitele militare ale 
fostei armate roșii, care conti
nuă 6ă staționeze pe teritoriul 
Moldovei. Zeci de mii de români, 
printre care se numără nu mai 
4?uțin de 11 727 de copii s-au 
refugiat dincoace de Prut, peni 
trv f -șl salva viața. Sute de oa
meni pașnici au lost răniți și 
mutilați...

Pe ruinele ultimului Imperiu 
al secolului nostru, privileglațil 
bolșevismului caută să-și menți-

că cu orice preț statutul de „con
ducători ai popoarelor". Impe
riul se clatină de cițiva ani și 
este amenințat să se prăbușeas
că din temelii, confruntindu-se 
cu situații explozive rezultate, 
firesc, în urma dezmembrării sa
le. Comunitatea Statelor Inde
pendente este subminată, la rîn-

prin mijloacele de teroare și dic
tat specifice comuniștilor, o așa 
zisă republică „Nistreană" care 
este de fapt o fîșie îngustă de 
pămint de-a lungul Nistrului, 
din perimetrul graniței de stat 
a Republicii Moldova. Același 
lucru l-ar putea face sutele de 
mii de români moldoveni depor-

Să ne unim, frați români!
dul ei, de tendințe centrifuge la 
granițele sale din sud și din 
apus. Popoarele scăpate de sub 
jugul și asuprirea imperiului își 
revendică dreptul la independent 
ță și libertate.

Ceea ce se întîmplă în Repu
blica Moldova este simptomatic 
în cadrul procesului de destră
mare a imperiului. O enclavă de 
deznaționalizați ai soartei, în 
urma masivelor deportări șl co
lonizări de populații de etnii 
diferite, amplasată dincolo de 
Nistru, își revendică dreptul de 
apartenență la Rusia, care se a- 
flă la mll de kilometri mai spre 
răsărit. Rusofonii și-au proclamat,

tați pe întinderile nesfîrșite ale 
Rusiei, în îndepărtata Siberie. 
Dar nu-1 fac. Republica Nistrea- 
nă nu este altceva decît un cal 
troian al conservatorilor bolșe
vici din Rusia, care visează la o 
răsturnare a imperiului sovie
tic, împotriva cursului firesc al 
istoriei. Neșansa și tragedia ro
mânilor de dincolo de Prut rezi
dă și în factorul geografic. Intre 
Rusia și Ucraina se dispută soar
ta mancruților din zona mai ma
re șl apropiată a Odesei și Se- 
yastopolului. Sint în joo interese 
naționale și de ordin strategic.

Președintele Rusiei neagă im
plicația Moscovei în conflictul

1

MICA PUBLICITATE
MATRIMONIALE

ECONOMIST, 48 ani, singur fără obligații, Înalt, prezenta
bil. caut cunoștință, în vederea căsătoriei, domnișoară, doamnă 
drăguță cel mult 42 ani. Scrieți la Pescaau Constantin, Căsuța 
Poștală 25, Petroșani (2435).

OFERTE SERVICIU
CAUT persoană îngrijire bătrînă. Relații, telefon 45556. (2404).

FIRMA particulară caută persoane pentru bar și vînzare In 
magazin și chioșc. Telefon 41925. (2432 a).

VIN ZĂRI

\J\D urgent, video playcr, nou, preț avantajos, Telefon 
4'.‘j ij Petroșani, după ora 15. (2418)

VlND ladă frigorifică „Bosch“, capacitatea 30ț) litrî, preț 
convenabil. Telefon 42321. (2376)

VlND Dacia Break 1310. Telefon 41841, după ora IV. (2445).
VlND autoturism Dacia 1 300 cu îmbunătățiri, clemente Dacia 

t 310 în perfectă stare de funcționare. Relații, telefon 41055, după 
ora 10. (2446).

VlND dubă frigorifică 16 tone, telefon 42301 sau 42201 Pe
troșani, după ora 17. (2402).

VlND televizor color RFG, diagonala 67 cm, preț 57 000 lei. 
Tv’efon 44705. (2421).

VlND urgent microbuz Ford Transit, 8-}-l locuri, preț 4 500 
DM. Telefon 44705. (2421).

V1ND autobuz 20 locuri Diesel, în sfare bună, marca IFA
Itobur, preț negociabil. Relații, str. Cireșilor nr. 4, după ora 16. 
(2437 a).

VlND Wartburg 1 000 plus multiple piese microbuz. TV, preț 
convenabil. Vulcan, str. Vasile Alecsandri, nr. 1 B, bloc C 3, se. 1, 
ap. 12. (2438 a).

DIVERSE

FIRMA „ORTA DOGU TUR“, prin firma „DELIA". organi
zează săptăminal excursii la Istanbul, preț 11 000 dus-întors. Ple
carea in fiecare miercuri. Informații, telefon 45871. (2391).

CTCS „SPAȚIAL" SRL organizează săplămînal excursii în Un
garia, informații și Înscrieri Hotel Central, camera 106. Telefon 
45645, orele 15—19. (2424 a).

FIRMA "particulară solicit închirierea a trei mașini, Jocuri 
lectronice Relații, telefon 41957. (2436 a).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament 3 camere, Petroșani, str. Oituz, bloc 

•O, «, ap. 3, cu apartament 2 cam Telefon 41260. (2383).
PIERDERI

e-

3,

PIERDUT cîine dalmațian (alb cu pete negre) mascul, in 
| eona centrală șl împrejurimi, Slr. Constiucloruliii 16/1, telefon 
•41631. Recompensa, (2113).

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 
ȘTEFAN CIMPOI 

Responsabil de număr : 
râul NICULESCU

Corectura t
Emilia ACIIIREI și Viorica F1RTULESCU

I
din Transnistria. Americanii spri-1 
jină integritatea Republicii Mol- ' 
dova. Armata a 14-a îi sprijină |l 
de rusofonii nistreni, t.acL.J" 
la acțiuni de agresiune fățișă, f 
Parlamentul Republicii Moldo- I 
va s-a întrunit într-o sesiune de t 
urgență pentru a lua măsurile 
cuvenite de apărare a indepen
denței și integrității naționale. 
Guvernul României și-a exprimat 
ferm sprijinul pentru Republica 
Moldova și holărîrea de a acțio
na prin mijloace pașnice pentru 
rezolvarea conflictului. Trăim din

Programul TV
7,00

trecind •

I

10,00
10,20
10.30
11,25
12,10
13,00
13.30

f 
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î 
i 

nou un moment de răscruce al . 
existenței neamului. Să fim soli- I 
dări și uniți, frați români, pe" 
deasupra intereselor de partid, I 
care ne amenință cu dezbinarea, I 
pentru a ne salva de uneltirile ț 
mîrșave împotriva ființei națio-1 
nale. In urmă cu o jumătate de ■ 
secol a avut cîștig de cauză dez- I 
membrarea României prin dic- ; 
tatul forței. Dar trăim în aceste I 

în ’ 
vaj

8
I
i
I 
I
I
I

zile fierbinți, alte vremuri, 
care mijește speranța că 
triumfa dreptul, idealul de liberi 
tate în democrație, prin mijloa
ce pașnice, împotriva dictatului 
forței.

Viorel STRAUȚ

PIERDUT carnet student, pe numele Bolesc Axente, eliberat 
de U. T. Petroșani. 11 declar nul. (2403).

PIERDUT permis pescuit, pe numele Stingaciu Ghcorghe, e- 
liberat de AGVPS Filiala Petroșani, tl declar nul. (2407).

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Kiss Dionisie, eli
berată de Preparația Lupcni. O declar nulă. (2420).

DECESE

SOȚIA, copiii, nurorile și nepoții anunță încetarea din viață 
după o grea suferință a scumpului lor soț, tată și bunic

PETZL .ȘTEFAN (Pișta) (71 ani)
Inmormîntarea are Ioc în Lonca din str. Luceafărului nr. 1, la 

ora 15. (2422 a)

SOȚIA Valeria anunță cu durere încetarea din viață a dragu
lui ci soț la numai 57 dc ani

DUMITRU ISTRATE,
Inmormîntarea, azi, de la Biserica Evanghelică Petroșani, ora 

14. (2426 a)

FAMILIILE Tomeseu Cecilia și Iosif, Victoria și Victor, 
sile șl Dorina cumnați, Cristian și Emilia, Liviu și Mihaela, 
poți, s>nt alături de Valeria Istrale, la suferința pricinuită 
pierderea soțului ci,

DUMITRU ISTRATE, 
cct care a fost un om deosebit și Un minunat unchi și cumnat.

Odihnească.se in pace .' (2125 a)

COMEMORĂRI

Va_ 
nc- 
de

MAREA de lacrimi nu ajung pentru a alina durerea prici
nuită de trecerea in eternitate, acum șase săplămîni, a celei care 
a fost cea mai bună, inteligentă, tolerantă și frumoasă mamă și 
bunică.

ALEXAN MARIA (MAGDUS)
Nu trece zi In care să nu ne amintim de tine. Iartă-ne și 

odihnește-tc în pacea Domnului. (2434 a)

SOȚIA Mioara și fiul Cristi amintesc cu durere că se împli- 
neso 13 ani de la dispariția celui care a fost un bun soț și- tată 

ARDELEAN PETRICA
Nu-1 vom uita niciodată 1 (2407)

S-AU SCURS șase ani dc cînd inima caldă, zîmbetul și su
fletul bun al scumpului nostru fiu, frate, cumnat șl unchi

CAIȚATU IONEL (NELUȚU)
ne-a părăsit fulgerător, pierind fără întoarcere. Contrar legilor 
firii timpul mărește durerea și dorul dc tine. Lacrimi fierbinți îți 
vor uda veșnic mormîntul. Mama, tata, fratele, cumnatul și ne
potul. (2433 â)

■
PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR DE ZIUA EROILOR

1 IULIE —— JOI.

l’ETRll.A-LONEA — ora 8 la 
Monumentul Eroului Necunoscut ;

VULCAN — ura 10 ;
LUPENI — om 12 ;
PETROȘANI — «ia 20, Te 

Dcllin și depunerea dc col oane la 
Cimitirul Eroilor dm spatele bi-

Cotidianul de opinie și Informație 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat 

SOCIETATEA COMERCIALA

al 
de

„ZOII! NOI" S A. 
înființată conform 
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCE/l nUJORLSCU

De

Programul Televiziunii Nai 
ționale din Republica Mol
dova. Tclcmatinal. 
Actualități.
Calendarul zilei. 
Film serial. Veterinarul. 
TVE Internacional. 
Ora de muzică. 
Patrimoniu.
C'u fața către lumina 
trei.
Actualități, 
S.O.S. natura l 
Avanpremieră TV. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.

vei
1

14,00 
14,20 
14,50 
14,55 
15,30 
16,00 Tineri interpreți de muzică 

populară.
Arte vizuale. 
Actualități.
Fotbal; Universitatea Cra
iova — Steaua și Farul Con-, 
stanța — Politehnica Timii 
șoara, meciuri retur în sei 
mifinalele „Cupei ~ 
niei“. Transmisiuni 
te alternative de la 
și Constanța. 
Microrecilal. 
Studioul economic. 
Desene animate. 
Actualități. 
Sport.
Film serial. Doamnele 
la malul mării. Ultimul 
pisod.
în fața națiunii. 
Afacerea deșeurilor. 
Vedele în recital. 
Lumea ideilor.
Cronica Parlamentului. 
Tenis.

Româ- 
direc-. 

Craiova

18,50
19,00
19,30
20,00
20,35
20,45

21,35
22,00
22,45
23,00
23,30
24,00

sericii Sf, Nicolae. .
La ora 21, retragerea, pe ha- j 

scul Cimitirul Eroilor, str. Con- ; 
struclorului, Banca Națională, str. j 
1 Decembrie, cu opriri în 
Pi iniiai iei municipiului și la 
seiiia Sf. Treime. (D.N.).

tații ț

'“I

(Violei lalele nccomanilale șl ncpublicate 
nu se rcsliluie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii 
Clipi inse in arlicole 

Vitale, atiloi ilor.

da(c|or 
aparține, in excluși.

|«ji
IH.U1

da 
e-

I 
f

1,
._____ ;______ 1

HOROSCOP '
1

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

O cunoștință întîmplătoare vă 
creează probleme la ceas dc seară. 

RAD
(22 iunie — 22 iulie)

Refuzați politicos avansurile bă
nești 
v-ar

sau de altă natură care, 
putea prejudicia prestigiul.

LEU
(23 iulie — 22 august) 
vă bizuiți prea multNu 

raționamentul dv. deductiv 
nu-1 integrați iu sistemul 
dc relații.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Farmecul dv. personal este pus 
în valoare de o conjunctură favo
rabilă.

pe 
dacă 
real

BALANȚA
(23 septembrie -- 22 octombrie,

GinJirea dv. creatoare și pu
terea dc disccrnămînt sini puse 
la grea încercare.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Treceți cu bine primul și cel 
mai greu examen.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Fotriviți-vă pașii cu mersul 
timpului...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Un eveniment neașteptat în fa
milie determină o schimbare ra
dicală a planurilor dv.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Promptitudinea răspunsului la 
comenzi depinde de viteză.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Puteți încerca o combinație care 
includă neapărat pe 13.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie) 
marc sumă de bani „pica" 

înde vă așteptați mai puțin.
TAUR

(21 aprilie — 20 mal)
Dacă anturajul vă evită, nil 

cântați cauza pica departe I

să 1

o 
dc u

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, t,r. Nicolae Dălccscu nr. t 
Telefonie: 41662 (dircctor-rcdactor Șcf)J 
41663, 42KH (secții).

*

TIPARUL | TipClHOf'a Petroșani, str,
Nk-otac Hălccscu nr, Telefon 4136.».
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