
A
Q

J

De sîmbătă, pe lista candidaților la funcția de pi ședințe s-au. 
mai înscris două nume : dl. Caius Dragomir, din partea I SN, si 
dl. Ghcorghe Funar, primarul Clujului, propus de l’UNR Și l >t 
în acea zi, delegația PNL a fost primită la Versoix, de cx-reg-le 
României pentru ca apoi să-l primească și pc dl. Corncliu Copiau, 
președintele PNȚCD. Dacă decenii în șir, regele Mihai a avut <» 
viață tihnită, necunoscută nouă, acum se vede apucat de miim 
și tras către țară. Aflat într-o atare stare inedită, n a spus nici da, 
nici nu, ci a dat un răspuns cu adevărat regesc : va adresa, in 
curînd, un mesaj poporului român. Așa că numărul candidaților 
la președinție rămîne ia 20. Numai deocamdată.

Cel mai derutat este electoratul, adică oamenii, care nu in- I 
de această învălmășeala către Colroceni, Și se | 
ce se petrece în Statele Unite unde sini 
alegerile din noiembrie, Georgc Bush și 

noi
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Nu c nici un secret și nimeni nu ne poate înșela j 

campania electorală a început. Cu stingul, cu... clrePtul, j 
contează! Principalul c să niarcliezi pe... centru. 
Ziarul nostru se va strădui să călăuzească pașii șo- 

| văielnici sau dezlănțuiți ai celor ce s-au prins în joc, fără 
| părtinire, spre un final fericit. Dar cum, ca să cîștigi, nu 
- e destul să ai ccva-n cap,
• nar, noi vă sugerăm să vă 
| carp știm că banii n-aduc 

| așa că pornim licitația de
| tar. Așadar, candidați dc toate culorile și nuanțele, nu 
| uitați: cine nu apare în paginile ziarului nostru nu există! 
| Dacă existați, nu ezitați! Zori noi vă oferă o șansă —- 
| poate singura. Numai cu noi veți învinge!
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cetcază să se mire 
trage cu ochiul la 
doi alergători spic 
Clinton. Numai că la ci sint doar două partide, iar la 
vreo 200 I Este dovada peremptorie a toleranței din România, 
cui criteriu, de acum doi ani și jumătate pentru înființarea 
partid, ora doar numeric, de cel puțin 251 membri. Așa s-au creat, 
sau împărțit în aripi și acum se caută alianțe deoarece simt că 
nu pot sări peste ștacheta de trei la suta

Campania electorala a început ofici il. C'a neoficial ca a por
nit cu mult timp în urmă, prin intermediul" gcncroa-r i televiziuni. 
Dacă Ia președinție sint atîția candidați c lew să no imaginăm 
ce va fi pentru cele două camere ale Parlamentului.

Orice campanie electorală din această lume alit di bulversată 
în acest sfirșit de mileniu se clădește pc promisiuni. Vor fi ava
lanșe do vorbe exact într-o perioadă grea în care tranziția In eco
nomia de piață a dus la sărăcirea accentuată a populației Motiv 
temeinic, accentuat și de lipsa unor perspective imediate, pentru 
neîncrederea oamenilor. Caro, totuși, vor fi chemați 1 i urn, peste 
două luni să aleagă p. ilamentări cu adevărat r prez ntativi și ct) 
responsabilitate pentru soart i acestei țări.

Urmează o lungă etapă de suspans, un m . alon do c1 .rificar 
h oamenilor și de emoție pentru competitori. Un c’emenl de netă
găduit este că oamenii vor o schimbare și nu orie? schimbare, 
ci una spre stabilitate și relansare economică în caic să nu mai 
pîndească incertitudinile pentru ziua de mîinc.

Comparația cu ce se petrece în campania electorala d prin 
alte zări este incomparabilă și inoperantă. Ceva-ceva este, totuși, 
asemănător, și anume încrederea in disccrnămîntul electoratului, 
capabil să aleagă oameni noi pentru timpuri noi, vorba lui M hail 
Kogălniccanu.

doar 
Bill 
sint 
uni
unii!

Tibcriu SPATARU

nu

trebuie să mai ai și-n... biizu- 
indreptați privirile către noi, 
fericirea... dacă nu sînt iiiulți, 
la 50 lei'cm.p. sPațiti publici-
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O problemă foarte sensibilă
Va fi reparată 

care ne-a intrat 
o mică-mare nedreptate 
din nebăgare de scamă în acești 
ani de tranziție. Este vorba des- 
pres decalajul ivit între salariile 
indexate pentru funcția de bază 
și cele ncindexate, obținute în 
urma unui cumul de funcții. Re
pararea inechității se va face prin 
impozitare, măsură despre care 
aflăm dintr-un recent Comunicat 
al Ministerului Economiei și Fi
nanțelor. In principal, se preconi
zează majorarea impozitului cu 
100 la sută în cazul veniturilor 
obținute în afara funcției de bază. 
Și. pentru a nu se crea o altă 
.situație discriminatorie — deci ca 
să nu repari un rău și să deschizi

— cu întîrzierea 
în obișnuință — 

creată

poarta altuia — se are în vede
re ca măsura să fie aplicată tu
turor veniturilor suplimentare, 
indiferent de sursele din care a- 
ccstca sint plătite : unități buge
tare, regii autonome, agenți eco
nomici de 
tate.

Măsura 
cutată cu 
toate probabilitățile, 
Bănuim că nu o vor contesta sa- 
lariații care au o singură sursă 
de venit — și aceea pusă uneori 
sub semnul întrebării. Un ton 
vehement este așteptat de la anu- 
miți „apărători** (de regulă ace
iași) ai drepturilor constituționale. 
Dar, să fim liniștiți, ei nu se zbat

orice formă de proprie-

esle, de pc acum, dis- 
interes și va fi, după 

contestată.

Tot nu scanăm de ăștia 1
Cum a v. nit ftira, cum nc-au invadat iar fel do fel dc „mi

sionari*", din țările apusului. Așa a fost și vineri, 24 iulie, cind. la 
orele scrii, in parcul central al orașului Petroșani, la „pagoda", 
cum i se spune in derîdcrc, un predicator de lipibă englezii, exal
tat, șl alții ca ci dc pe-aiei, la fel de exaltați, au desfășurat atît 
<1 ■ „cunoscutele" adunări de evanghelizare. Lume — vreo sută de 
per.oane. Cu musafiri și cu gură-cască cu tot. Dincolo dc predica 
rostită pe un ton cit mai înalt, dc cintecclc difuzate cu ajutorul 
aparaturii do amplificare a sunetului, predicatorul a ținut să în
chei • predica — no să credeți I — cu salutul fascist, mina dreaptă 
ridicată. Salut repetat imediat dc vreo 20 de inși.

Anglofonul nostru a împărțit apoi, cu dărnicie și cu glas mi ■- 
i publi ații. Tot nu vor un i sa priceapă că noi 
SlbTEM Fă POPOR CARE S-A NĂSCUT CREȘTIN 
■NE'/OIE DE „EVANGHELIZAREA" LOR. Să și-o 
c'r. i. pi intre „pieile roșii" ' Sa ne lase în pace, să 
dinți noastră creștină stramoșc ,si a. Nu sîntem nici 
zuluși, ci im popor I in, creștin.

Se parc însă c;l se urmărește, prin aceasta lume
r,' tot biziie, atragerea 
națională. RAminînd uniți 
n ii ca buni europeni, 
t 'l" altora, 
propaga unii, pe ditvolo d • oct an, cu inima plinii di- 
ci România 
Ir. n. n (i o 
s' lor v.dori,
V j 
îri ele pintiu că ne repri/inta. Ș 
în .ingerate, credința 
mai puțm adevărat 
toii'ii, protestanții, 
mozaic au trăit în 
Nu avem nevoii do 
sau ce ați fi 1

La necaz, îl uită toti

R( )M V. I f. 
Șl NU AVEM 
facă la 
trăim in 
papua i,

„ocultă"

f i-
ci e-
nici

C.ll ••
■pro false valori umane, dezbinarea noștri 

intru credințele creștine tradiționale, 
sint' m și vom fi totd< auria NOI, nu un I- 

și nici nu ne vom împrăștia in cclc patru violuri cum 
ură. Nu vrem 

d-vina ni' ! o a doua Iugoslavie, nici un a! doil " i 
a dotn Iil'rt.li l .ti m . domnilor „pi noroci- ai l.d- 
în pa e. A i ,n v.d-,i ih- noasti- adevărate pi 

iertăm. SI.UT ALE NOASTRE DIN MOȘI STRĂMOȘI.
și d --a lungul veacui doi 

i foi it de râu După cum 
, în România oi toiloi a.

- atiția ciți sint, sau cei d,

La redacție, luni dimineața, un 
om necăjit — miner la mina 
l.onea. Este vorba de domnul 
AJ.ADAR STAUDINGER. în 
familia sa, un necaz mare. Ma
ma domniei sale, luliana Stau- 
dinger, a trecut in neființă. Fi
ind fără pica mari resurse 
terialc, domnul Slaudingcr 
adresat sindicatului, 
ajutor material. In 
ce este prevăzut, de altfel, 
■Stalului sindicatului și 
tra tul colectiv do munca, 
nul Belii a refuzat sa-1 
Atunci omul s-a adresat
• indicatelor miniere, unde 
nul Ilic 'l'orsan i a explicat
I ira nu poale da dispoziție sin-

ma
sa 

solicitind 
bani. Ceea 

în 
în con- 

Dom- 
ajutc.
Ligii 

(Ioni
ca

dicalclor din componența Ligii, 
dar că v* încerca să intervină 
în favoarea lui. Același răspuns 
ni l-a dat și nouă, telefonic, 
domnul T'ursan. Cum telefonul 
minei l.onea este deranjat, 
l-am putut găsi pe domnul 
Iii. Nici noi și nici domnul 
Torsan. Omul necăjit bate i 
murite cerind un sprijin, 
sindicalul său... l-a uitat. i 
dală protecție socială, l’inâ 
ora 10, cind a<est material 
plecat la tipar, nimeni nu i 
linsese mina de ajutor necesară 
domnului Slaudini;cr. Decit așa 
sindical...

nu 
Be- 
llie 

dru- 
i.ir 

Ciu
la 
a 

în-

lloraliu ALEXANDRESCU

ortodoxă n i " 
c ă tot Ic.iuna aici, 
rmisidm mii 
pace și bun înțt legare, in

\ m iln li/arilc" voastre,

care 1 •
Credem 
n > ist: ■ 
un este 

ca
sau cei d, rit 

respect reeipr >c. 
domnilor an Io

solcaza de leiitir?;! altuia, dc prefe
rințe ueilicl’tafile, de ner aiișitc, dc 
apusul pu(< riloi și al Irtumveiii 
noastre; ea ne inai incazil împotrivii

bunii pcnliu luată 
ei esle folositoare

ambelor sexe <î tu
sa i.tle, J. i ne con-

Ilori țiil AI I XAXDRESCU

pentru drepturile noastre ,ci pen
tru ale lor.

Dacă stăm strîmb și judecăm 
drept, o măsură pentru impozita
rea corectă a veniturilor (cum se 
procedează și in alte țări) ar a- 
vea cel puțin două avantaje. In 
primul rinei, se vor crea resurse 
suplimentare pentru buget din 
care să fie suportate viitoarele 
indexări pentru categoriile de sa- 
lariați care nu au cumulat și nici 
nu vor cumula vreodată mai 
multe funcții. In al doilea rînd. 
se creează posibilități pentru mai 
bun i iparc a foi ței de muncă. 
Ar mai fi încă un avantaj : echi
librarea veniturilor va duce si Ia 
echilibrarea pieței — ne referim 
mai ales la cea de alinierile — 
avînd efecte sociale certe pentru 
cei cu venituri mici.

Comunicatul atrage atenția că 
problema impozitării veniturilor 
este foarte sensibilă și va fi tra
tată cu atenție, ca să se evite re
acțiile do împotrivire din partea 
unor con ducători de societăți co- 
merci.ile. 
între venituri este 
poate chiar m ii sensibilă 
importarea, 
tranziției a 
șoc" asupra 
reduse Nu 
li mul ui. 
să 1 alegem pe cel mai mic Mal 
bine sj se supere cil va sute de 
condiu dori ai unor societăți co- 
mcrci.de. docil milioanei'’ de sa- 

I iriați c ii e fac efor'uri mari să-d 
coielcze veniturile cu ad vărul 
sevei al prețurilor de piață. ,

Dar și decalajul creat 
o problemă 

decît 
acum, terapia 

efortul „de 
cu venituri 

a b'pții popil- 
două rele.

Fină 
avut 
celor

■ intern 
dar, intre

Ion MUSTAȚA!

sărăciei, a bătiineții. a bolii si 
, impolrixa proștilor (si a 

nuc fac glume pioaslc), ne 
trăim I. i a soție s n n ■ f ace

a moi-
cclor

f.irc să
s-o s’l-

caie l. î-

ț \ uri yi:ke

mcrci.de


ZORI NOI MARȚI, 28 II LIE 18M2

Ajung ajutoarele umanitare la cei cărora 
le-au fost destinate?

’ Una din tristele realități ale 
vieții noastre post-decembriste 
este sărăcirea populai iei. I,a cei 
doi poli — bogați și săraci — 
se îngroașă, mai ales, rîndtil 
celei de-a doua categorii. Infla
ția își face simțite efectele cu 
prisosință.

Deci, avem săraci. Nu e un 
secret. Nu e secret nici pentru 
alții. Ca dovadă, ne vin ajutoa
re. Expedițiile diferitelor orga
nizații de caritate — obștești și 
religioase — din Franța, Ger
mania, Austria, Anglia, Elveția 
etc., ne aduc medicamente, ma
teriale și instrumente medicale, 
alimente, îmbrăcăminte pentru 
copii etc. Că vin .. vin. Există 
în întreaga lume tot felul de 
organizații de caritate a căror 
misiune este aceasta : să a- 
corde ajutoare diferitelor cate
gorii de populație nevoiașe din 
diverse zone sinistrate etc.

Ajutoare se trimit și se pri
mesc în toată lumea, acolo un
de sint necesare. Or. și la noi, 
ne place sau nu, sînt bineveni
te. Problema care se ridică este 
dacă ajutoarele ajung sau nu la 
cei cărora le sint destinate. A-

OMUL CU
T.up- na-II îl eun.i'.c V nori, 

ți-a f.u ut ap.uiția și in tulcui. 
J’ur'a pantaloni tic- steituii, iar 
bustul i ani i op, ,t < u un -d 
roșii. Erd in aliat <u sandale De 
gil ii alima, legat do un șnur, 
Un fluier din pla-.li- L,i < inga- 
toarc Și-a înfipt un bal pe care 
II vroia a fi nn baston In mina 
dreaptă ț.nca o garoafa alba.

S-a posta- la ml*ise<li;1 de )a 
piața ap.ro ilimcnt.n a ( ind apa- 
rca o mașina, sufla -ciut in 
fluier, do vr< o doua tiv ori, iar 
cu f lo.ir, a fă< o., mriul -1, 
.stop", as-mănător celui al a- 
gcntuhli d, circii aț c. I-Nident <â 
șof1 ni nu țin,-<m se,una do mdi 
ca'iilc lui, ci do alo indicatoru
lui rutier aflat Ia in'orserli,) r,s- 
ppitivă A atras doar atenția 
curioșilor. Cih v,i femei oprite în 
Apropiere îl studiau eu uimire 
Mu Știau d<- undo a aparul. [ zi 
Început, îl continui.i-,oi a iu un 
pci sonaj bint < unosi nț <l,n Vul-

La muiîte și Ia mare
T.a m in r și |el mare, oricind poți peti cce un concediu recon

fortant ! Va m.u amintiți această „chemare11 de altădată? Ib eo
ni.mdam in aceste zile mana, intrucit cabanele sint mai ocupate 
docil hotelurile d,. pe litoral. Din cauza costurilor și a distanței, 
un sejur pe litoral va ramine pentru foarte multă lumo doar un 
vis. Așa so explica numărul mic de turiști înregistrat în unele 
stațiuni (3 000- 5 000 de per-nane), cam cit găzdui, ște o cabană 
„mai așezata11 intr-o perioada echivalentă de timp.

dică, la cei nevoiași, ia cei o- 
topsiți de soartă. Problema se 
impune cu atit mai mult, cu cit, 
chiar din partea celor care aduc 
ajutoare sint suspiciuni, expri
mate destul de tranșant : „se
zice că la dumneavoastră nu
ajung toate ajutoarele la cei
carora le sint destinate'1. O fi.

Este un aspect. Dar mai este 
unul. Din cauza organizării de
ficitare a distribuirii ajutoare
lor, se creeaza nu o dată o 
busculada țigănească ce compro
mite toată acțiunea de ajutora
re. Și nu numai acțiunea ; ci 
și populația orayului chiar și 
țara. Ne amintim cu jena de 
scandalul primelor ajutoare a- 
duse de corsicani și distribuite 
la Sala sportivă a C.SȘ, acțiu
ne care, cu toată intervenția 
foițelor de ordine, s-a terminat 
cu vtindalisme. cu devastarea și 
distrugerea localului. Și toate

FLOAREA
ran I- -am sesi/aț liuniri.i și 
ie am "-pus, [ș. -CUI’, Povestea 
■ anul i| cu lloaiea. A-..i cum o 
auzi m do ]a cineva din Lup-pni.

spoet i viii, fost prob-sor, .ml- 
ses< o f.ita care a cazul vidinii 
intr-un .ici-idcnt de t irculați, . 
Șo< ui a fos| penii i> paiinto <itit 
<|o puternic im it și-a pu-rdnt min
țile Și, dc .ilnn< i, lace asta. A- 
dica, iese ]«> diurn și dirijează 
iii iilația. In ro-.t nu-i cineva 
iarc f( plin-, ca t. violent.
1 < in< ;1< ființe cu frica de Dum- 
nr-zcp jn suflet, au ascultat și.
ind ,,m t« i minat i' l<p isiroa, și-au 

făcut i mec. zii ind „Doamne, fe
rește!" Apoi i-au văzut de drum 
Doar (ițiva dintre copiii pieței 
(.'iul,iu sil și bată joc de e|. Dar 
omul cu lloarea mi i băga în 
srairiă. E| era prins intr-o joacă 
Pe caro el, in mintea lui, o c i e- 
<lea adevarata.

Chcnrglx- O) T| A Ml 

vandalismele, întreaga „țigania- 
dă“ au fost filmate de oaspeți 
pentru a le folosi drept material 
de propagandă peste hotare...

Tocmai pentru a preveni a- 
semenea denaturări regretabile 
ale acțiunilor de ajutorare, s-ar 
impune un efort de organizare 
și de întocmire a unei eviden-

SARAC1A E O REALITATE
țe cu familiile nevoiașe, cu 
persoanele vîrstnice sau copii 

cărora le sint realmente necesa
re aceste ajutoare, in acest sens, 
din partea Fundației „Ingineria 
și Medicinii in Protecția Omu
lui11 — IMPRO, creată și in 
ideea ajutorării oamenilor ne

voiași — s-au născut citeva pro
puneri. In primul rînd, ar fi 
necesară creți rea unui colectiv 
obștesc pentru coordonarea în
tregii acțiuni de distribuire a 
ajutoarelor venite din afară. 
Sint ajutoare cu destinație pre
cisă, funcție de apartenența per
soanelor respective de diferite

\ VI (AN

La zi, despre 
termoficare

Acțnm-a de punere la puivt 
a m k apei <le termal ic.ai( este 
plivită im seiiozilate. Cu alte 
cuvinte, nu figineaza doar pe 
birlic, <i chiar lucrca/a la 
ea. l’e strada Nicolae Titulcscu 
(fosta Republicii), in dreptul 
blocurilor 2—3 și 1 termice, s-au 
montat suporturile din beton pe. 
Cari' dil fost așezale conduitele 
prm care va circula agentul ter
mic. Filiipa de meseriași pro e- 
dcaza la asamblaioa, pi in suda
re, a < ojidllclejor.

Inor cetățeni li se parc i- 
liestelic faptul că s-d optat pen
ii u montarea supr.i-tei ana a 

conductelor. Domnul primar, că
ruia i am adus la cunoștință a- 
ceastâ problemă, a precizat că 
explicația e simpla: s-a proce
dat astfel deoarece instalarea lor 
pe sub păiiiînt ar fi costat prea 
mult, d< pășinj sumele do care 
dispune primăria și că se dorește 
ca terminarea operațiunii să fie 
Posibila in <cl puțin două luni. 
Pe ( Î1a vieme. dacă s ar fi opiat 
pentru o montare subterană 
termenul de finalizare ar fi fost 
greu de re .peclii-t, dat fiind vo
lumul marc de muma necesar. 
„Principal c ca oamenii să aibă 
căldură și apă caldă — a preci
zat domnul primar Oviditi Avra- 
mescu. Zic asia pentru că, in 
iarna trecută, 80 la Mită dintre 
apartamente stăteau foarte rău 
cu căldura. Situație pe care o flo
rini, la iarnă, total schimbată". 

Glicorghe OLTEANU

confesiuni religioase sau grupuri 
etnice. Dar cele mai multe aju
toare vin cu scopul de a fi dis
tribuite, pur și simplu, celor 
nevoiași, indiferent de apar
tenența sau neapartenența la 
un anumit grup etnic, religios 
etc. Cit de nevoiaș este omul, cu 
ce greutăți se luptă o familie

pentru a supraviețui — acesta 
este unicul criteriu al împărțirii 
ajutoarelor. Or, pentru a fi 
respectat acest criteriu este 
necesară o evidența cu aceste 
familii sau persoane nevoiașe.

Și pentru a exista, ca trebuie 
întocmit ă. Multe din 
ajutoari le venite pînâ 
acum au fost orientate spre 
Casa de copii. Casa de bătrini, 
secțiile de pediatrie ale spi
talelor și handicapaților. Firesc, 
bătrinii, copiii abandonați, bol
navi sau cei handicapați au ne

Rondul de noapte
Am însoțit, in scara z.lei dc 25 iulie J992. patrula de noapte 

a serviciului circulație din orașul Petroșani. între orele 20 și 1 
noaptea am străbătut reședința dc municipiu, de la un capul la 
altul, de mai multe ori, prilej de verificare a traficului rutier. Au 
fost supuse controlului peste 100 dc autovehicule aparținind cctur 
tonilor și societăților comerciale. O acțiune care poaită îndeobște 
genericul de „filtru total11. Spre satisfacția noastră, mari a majori- 
Late a conduc atol ilor auto circulau corect, mașinile aveau verifi
care. t tehnică la zi, nu s au înregistrat evenimente rutiere cil ur
mări grave. Cum însă pădure Iară uscaturi nu există, nu totdea
una agentul dc circulație a avut prilejul să spună: „Diurn bun, 
domnule' conducător antei !“.

fala cite va exemple de șoferi găsiți in culpa :

Dă, doin’ie, tare!
Ora 20,40. T.a bifurcați,! șose

lei naționale cu drumul de Pe- 
trila dc la Daranești, un bolid 
„1300" dc culoare roșie obligă 
mașina Poliției să intre pe con- 
liase'iis pentru a <•' >ta coliziu

Ca pe sanie
Nu este s-ufici-nt să posezi p< rmisii| elt' circulație pentru ă 

fi un șob r l’ara-probleme. A constatata) pe propria mașină domnul 
llie’ Matei elin Pctriki. Domnia sa poseda o „Dacie" nou-nouță. Are 
permis dc> mai multă vreme, dar de condus, n-a prea condus. Lipsă de 
expcricnț.i. Către ora 21, venind dinspre Deva, pe serpentinele din 
zona Banița, deși nil avea o vitezei excesivă, s-a intimidat la un 
anume moment, a pus frină, roțile ele pe partea dreaptă au prins 
„criblura11 și mașina s-a dus ca o „sanie", pînâ in parapetul șo 
solei. De acolo a fost scoasa [ie brațe boțită bine. T.a prețurile 
actuale, va da bani serioși pentru repararea ei. Accidentul s-ă 
soldat cil o sp iimă zdravănă pentru șoferul fără experiență de
condtic'ator auto și cu rănirea 
l;i cx< ursie. Din fericire pi ntru

Actele, domnilor!
Filtrul total a Sixis la iveala 

faptul ca inulți conducători aulo 
nu au asupra lor alunei cinci cir- 
culii. actele dc identitate- fio ale 
lor, lic «dc mașinii. Reamintim, 
ki rugăminlc'a lucrătorilor dc po
liție, c.» purLirea permisului de 
circulație, a certificatului ele în- 
m.ilri< iilare a autoturismului și 
a dovezii <h i fecioare a reviziei

Un loc fruntaș
Din surse oficiale, aflăm că, în materie de violență, Județul 

Hunedoara se află printre primele din țară. La acest clasament 
nu participă ți Capitala. Ne mihnește că Valea Jiului face parte 
dintr-un Județ „fruntaș" la violență, dar nu ne miră. Cazuri grave 
care au încărcat această statistică s au petrecut și pe la noi. Este 
efectul tirziu al lipsei de măsuri care trebuiau aplicate in primul 
«an de „liberalizare11 a vieții sociale. 1

voie de ajutoare, ceea ce nil 
contesta nimeni. Dar sint și ta* 
milii care trăiesc unite, decent, 
nu-și abandonează copiii, dar 
tocmai pentru că au copii mulți, 
sau părinții sint bolnavi satl 
fara slujbă, au de făcut față 
unor greutăți deosebite. Și aces
tora li se cuvin ajutoare 1 Dar 
cineva ar trebui să aiba eviden-, 
ța acestor familii sau persoane 
pentru care supraviețuirea a 
devenit deosebit de acuta. A-
ceste evidențe, situația acestor 
familii ar putea fi întocmite .șl 
urmărite de către comitetele 
bisericești, casele pensionarilor, 
sindicate, comisiile de tutelă, 
școli iar centralizarea să se 
facă de o comisie de protecție 
socială, cu sediul la Casa 
pensionarilor Petroșani, formată 
din persoane oneste, disponibi
le și capabile să desfășoare o 
activitate obștească utilă și be
nefică în scop umanitar.

Deci, soluții exista. Ajutoare 
vor mai veni. Totul c ca soluți

ile să aibă și finalitate. j

Ioan DI Bl.K 'Ț

nea iminentă. .Șoferul in.ișimi cil 
bucluc ( u.lat ele regula ai orda
lii priorității și, ghinionul dom
niei sale, era sa de;1 exact în 
„autoturi .mm eu sir na". Fi inel 
la (>i inia abatere, domnului Slă- 
v uțeiinii i s-a aplicat nun. iț o 
•unenelă de 500 ele lei. Numărul 
bolidului, 3 UD 5701. .

ușoara a persoane i care î[ inaoțcă 
domnul Matei. Dar...

tehnice anuale este obligatorie. 
Penii u alte contravenții ca ți 
pentru cele dc> aces| fel, în cursul 
raidului nostru de noapte au foM 
amendați mai mulți conducători 
auto. Sugerăm conducătorilor au
to, de asemenea, să-și revizuias
că din cind în cind cunoștințele 
de circulație. Este numtii spre 
binele lor și al celpilalți parii- 
• ipanți a traficul rutier.

Horațiu AI I XANDRINCU >
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Cupa „ZORI NO!” la fotbal
Ieri, la sediul Societății Comerciale 

„Zori noi“ Petroșani, a avut loc tragerea 
la sorți pentru programarea meciurilor clin 
etapele Cupei ziarului „Zori noi“, Ia fotbal.

Cele șase echipe vor juca în două serii 
de cite trei, după cum urmează :

S-au inscris în competiție echipele : 
Jiul Petroșani. Minerul l.upeni. Minerul 
Urieani, AS Paroșeni, Minerul Vulcan si 
Minerul Aninoasa.

— SEPIA I : Jiul Petroșani, Minerul 
Vulcan. AS Paroșeni ;

— SEPIA A II-A : Minerul Lupeni, Mi
nerul Urieani, Mineruț Aninoasa ;

Aducem la cunoștința iubitorilor de fot
bal că meciurile preliminare din cadrul 
Cupei ziarului se vor disputa pe stadioa
nele din Vulcan și Lupeni, iar finala mică 
și finala mare pe stadionul Jiul.

Programul meciurilor este unu itorul :
DUMINICA 2 AUGUST A.C.
— Stadionuț Vulcan, ora 11, AS Paio- 

ț' ni — Minerul Vulcan;
— Stadionul Lupeni, ora 11, Minerul 

J lipim — Mimrul Urieani.

LUNI. 3 AUGUST 1992
— Stadionul Vulcan ora 17, Jiul Petro

șani — AS Paroșeni ;
— Stadionul Lupeni. ora 17, Minerul 

Lupeni — Minerul Aninoasa.
MARȚI, 4 AUGUST 1902
— Stadionul Vulc an, oi a 17: Jiul Petro

șani — Minerul Vulcan ;
— Stadionul Lupem ora 17, Minerul U- 

ricani — Mineru; Aninoasa.
MIERCURI, 5 AUGUST 1992
— Stadionul Jiul din Petroșani, ora 

13.30, finala mică, ora 18, finala mare.
Toate- meciurile din cadrul Cupei ziaru

lui „Zori noi", vor fi arbitrate de arbitri 
delegați de Comisia municipala de arbitri.

Sponsor principal al competiției: Socie
tatea Comercială „Zori noi“ Petroșani.

In zilele următoare vom publica și cei
lalți sponsori.

Alte amănunte, în zilele următoare.

TIR CU ARCUL

Minerul Aninoasa — 
dublă campioană națională

Pagină realizată de 
Gheorghe CHIRVASA
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IJ L T I M A ORĂ
• S au definitiv t și amănuntele legate de desf. urarea cam

pionatului național de fotbal feminin. Amănunte in numerele vi
itoare ale ziarului nostru, cind vom publica și programul turului 
campionatului, in care .volueaza. așa cum se cunoaște, și echipa 
noa-'tra Univorsitatia Petroșani.

• Echipele de rugby Știința Petroșani ți Minerul Lupeni 
(p ojspât promovata in prima divizie) vor activa, din acest sezon, 
sub conducerea unor m-i antrenori. Amlnunte in ziarul de nume.

o La RAGCL Petroșani se așteapta încă o decizie finala pri
vind viitorul echipei feminine de volei „Viitorul" RAGCL.

• Din lotul de foll-al al Clubului Jiul Pi troșani face parte, 
din ice-4 sezon, și talent ilul jucător Claudiu J'rurnoca, recent pro
movat de la echipa de juniori. Mult succes pe scena diviziei A, 
celui cari ani de zile, a lost golgelerul juniorilor.

• Mi -rctiri, de la ora 16, pe stadionul Știința, cele doua s< mi- 
linalc in Cupa Ligii, finala mica simbătă de la ora 10, iar finala 
mare simbăta dc la ora 12.

• Arbitrii din cudiul comisiei municipale, care au asigurat 
integral arbitrajele la aceste meciuri din Cupa Ligii au și ei o 
scurtă și binevenită vacanța. Urmează apoi Cupa „Zori noi" la 
fotbal și arbitrii vor fi iar pe scena.

• Retezatul Hațeg, formație de fotbal antrenata si in acest 
sezon de fostul divizionar A Dumitru Vizitiu (celebrul Muche) 
promite sa rupă văluj tăcerii și sa ne ofere amănunte despre ce 
au de gmd in noua serie județeană a diviziei C. Așteptam I

• noastă săptamina, ziua o ținem secretă, ziarul nostru 
va publica șl programul siriei I a diviziei A la fotbal. Astăzi ain 
publicat seria in cai e activi ază Jiul nostiu.

CicIocrosiH

O inițiativa tinerească in ca
drul Montan-clubului ,,1-Toarca 
Reginei" Valea Jiului. Un grup 
de tineri sufletiști, iubitori nu 
doar ai înălțimilor t i și ai spor
tului pe... doua roți, invită toți 
amatorii din mtihii-ipiu la un 
frumos tur pe biciclete in sudul 
țarii. Este vorba de prima ediție 
a C'iclocrosuliii Jiului, programat 
Pe 1—9 august 1992. St-ul: Pe
troșani, în curtea Școlii sportiv», 
simbol.i, 1 august (ora 10); tra
seul va cuprinde următoarele 
puncte de popas: Cîmpușel — 
Băile Herculane — Drobeta Tr. 

St vel in — Calafat — Bechet — 
Caiova — Tg. Jiu — Petroșani. 
Sosii ,-a tot lo Școala spobtivă. 
Înscrierile — pină in ziua plecării. 
Câmpurile in corturi. Alte infor
mații la telefoanele: 50210 — Vio
lei St roi-, sau 4 4935 — Rudolf 
Sibenk (după ora 21). (I.D.)

Recent, la Iași, au avut loc 
campionatele- internaționale și 
naționale ale României la tir 
cu arcul, la care au fost pre
zente cele mai valoroase echipe 
și sportivi din acest domeniu. 
Confirmând încă o dată valoa
rea deosebită a lotului său. Mi
nerul Aninoasa a avut din nou 
o comportare meritorie, nuină- 
rîndti-se printre protagonistele 
întrecerilor.

Dar iată rezultatele înregistra
te de sportivii noștri, cu care 
au ocupat locuri pe podium.

Campionatele internaționale :
Remarcăm faptul că Ia a- 

ceste campionate au participat 
sportivi din Cipru, Moldova, 

Ucraina, Bulgaria, Belgia, Ro
mânia.

LA INDIVIDUAL, Simona 
Lămășanu a obținut locul III.

PE ECHIPE (fete), locul I a 
fost ocupat de România II (din 
care a făcut parte și sportiva 
noastră Madălina Lungo); iar 
locui II a fost ocupat de Româ
nia I (în formație cu Simona 
Lămășanu de la Aninoasa);

LA MASCULIN, arcașii ro
mani (cu Gigi I’u.șcă în forma
ție) au ocupat locul II, după 
Republica Moldova.

Campionatele naționale :
INDIVIDUAL: sportivii de la 

Minerul Aninoasa nu s-au dez

mințit aducind numeroase tl-3 
tluri în vitrina Jor cu trofee., 
Astfel, \ iorel Habian a ocupat 
locui II, iar Gigi Furcă locul' 
HI. 'Tot la individual, senioare, 
Simona Lama.anu s-a clasat Jk 
doua.

l’E ECHIPE, insi^ Minerul 
Aninoasa nu ratează prilejul 
devine campioană națională, sw 
tit la masculin, cit și la femt-f 
nin. Deci la mascalin, locul Iț 
Minerul Aninoasa, în formație 

< u Viorel Habian, Gigi Pușcă , 
și Nicolac Jega; ta fete, locul 
i Minerul Aninoasa, in formație 
<u Simona LămâșanU, Mădali- 
na I.ungu și Elena Gheorghe.

De remarcat este șl faptul că 
Minerul Aninoasa, în această 
competiție, a îmbunătățit și re
cordul național, realizînd 7218 
puncte, față de 7220 cit era ve
chiul record. De asemenea, cu
noscutul arcaș, deși foarte tînăr, 
Gigi Pușcă a realizat în între
cerile rezervate juniorilor, treî 

noi recorduri naționale. 304 
puncte la proba 90 m ; 544 punc
te la proba 2y!)0 m ; 2158 puncte 
la dublu I'ITA.

Informăm pe iubitorii acestui 
frumos sport că în perioada 
16—20 august, la complexul 
sportiv .,.Arcașul” din Aninoasa 
se vor desfășura întrecerile din 
cadru] Cupei României șt Cupei 
Minerul la tir cu arcul.

Un gest frumos
înainte de începerea noului campionat, a-a cum este fireso, 

fiecare echipa își aranjează lotul, unii plecind. alții venind. Nu de 
puține ori, insa, plecarea unor fotbaliști sc face iu certuri, cu 
mari probleme, creind situații dintre cele mai bizare și neplăcute. J 
Suit insa și cazuri in care total se rezolvă omenește și nimeni nu 
are de pierdut. 'Tocmai un asemenea caz vrem să reliefăm îr» 
cele ce urmează. Este vorba despre un frumos gest al fotbalistu
lui gorjan, C. Primii, care a activat piua in ac:.-.t sezon competițional ' 
Ja l’aringul Lonea. Acesta ne-a vizitat la redacție, rugindu-ne să-i- I 
înlesnim posibilitatea sa mulțumească celor care 1-uu înconjuratr 
cu dragoste și prici nie. Ii satisfacem această rugăminte redind 
un fragment din cele scrise de ihnsul : „Regret că din diferite j 
motive am fost nevoit sa părăsesc 1’ iringul. Mulțumise antreno-: 
mini Catuți, d-lui Salăgean, Hom.in și d-lui ing. Ilie Bălănescu, 
președintele Asociației, precum și colegilor de echipă .și le dorese 
mult succes in noul campionat". Trebuie sâ recunoaști m ca fotba-t 
listiil Primii a recurs la lin gest foarte frumos, care se intilnet’ 
di-stiil de rar in lumea fotbalistică, mai ales in situații de an-u 
g< n, cum este icu la cate ne referim. Felicitări d-le Fi'imu I

l.TAPA I (15 «iiKpisfj

W- talul Bocșa — C.l R. Cilii 
Corvinul — E.C. Tr Sevei m 
Unuca AI. — GIo i Reșița 
Olimpia S.M. — Pa Bihor 
U. T. Arad — Trai t< ui Bv. 
iMitrom Brașov — Jiul Petroșani 
C E R. fim. — Jiul IELIF Cv. 
F.C. Maramureș — Metal. Cugir 
H LVI Bv. — Armătura Zalău

ETAPA A 2-A (22 amiusl)

'Tractorul Brașov — ICIM Bv. 
Armatura Zalau — Unirea A.I.

ETAPA zl 5-A (12 septembrie)

M< tulul Bocșa — Tractorul Bv. 
Corvinul — Jiu) IELIF Cv.
I nire.i A l. — Metal. Cugir
IJ. T. Arad — Metrom Bv.
C.F l< Tim. — Olimpia S.M.
F. C. Maramureș — F.C. Bihor 
ICIM Bv. — Jiul Pi trnțani
C F.R. CIii| — Gloria Reșița

Armatura Zalau — Gloria Reșița

ETAI‘A A S-A (3 octombi ie)

Olimpia S.M. — Metalul Bocșa 
V T. Arad — F.C. Maramureș 
Metrom Brașov — ICIM Brașov 
Gloria Reșița — C.F.R. Tim.
F C. Bihor — Corvinul
Trăitorul Bv. — f C. ’l'r. Si-vi rin 
Jiul P« troșani — Umil ea A.I.
Jiul IELIF Cv. — C.F.R. Cluj

Jiul IELIF Cv. — Metal. Cugir

ETAPA A II-A (2-1 octombrie)

Metalul Bocșa — C F.R. Tim.
Corvinul — U. T. Arad
Uniri-a A L — Metrom Bv.
ICIM Bv. — F.C. Maramureș
C.F.R. Cluj — F. C. Bihor
F.C. ’l'r. Severin — Olimpia S.M. 
Jiul IELIF Cv. — Gloria Reșița 
Metal. Cugir — 'Tractorul Bv.

Armatura Zalău — Olimp-a S.M.
I I'APA A 14-A (14 noiimbrir) i

M< talul Boc i — Gloria Reșița 
Olimpia S.M. — Metal. Cugir 
IJ. T. Arad — C.F.R. Ciuj 
Metrom Bv. — Armatura Zalău 
C.F.R. l’im. — F.C. Tr. Severin 
F. C. Maramureș — Unirea A L 
ICIM Brașov —Corvinul 
F.C. Bihor — Jiul IELIF Cv. 
Jiul Petroșani — 'Tractorul Bv.

C.l' R Cluj — Cor vinul
F.C. Tr. Severin — Unirea A.I. 
Gloria Reșița — Olimpia S M.
F.C, Bihor — Metrom Brașov 
Trăitorul Brașov — C.FR. Tim,
Jiul Petroșani — IJ. T. Arad
Jiul IELIF — F.C. ?4aramurcs 
M< tal. Cugir — ICIM Bv.
Armătura Zalău — Met.du; Bocșa

F.C. "I r. Severin — Arm. Zalău Mi tal Cugir — Armatura Zalau Armatura Zalău — Jiul Pt troșani

ETAPA zi 3-A (20 auțtu't)
I.TAPA A ti-A (19 'eplembrir) ETAPA A 9-A (10 octombrie) ETAPA .4 12-A (31 octombrie)

IMi ta'ul Bocșa — Metal. Cugir 
(lorvinul — Armatura Zalau 
Un.rea A.I. — C.F R. Cluj
IJ. T. Arad — F.C. Bihor
-Metrom Bv. — Olimpia S.M. 
C.F.R. Tim. — Jiul Petroșani 
F.C. Maramureș — Tractorul Bv. 
ICIM Bv. — Jiul IEI.IE Cv.
F.C. Tr. Severin — Gloria Re ii »

ETAPA A 4-A (5 septembrie)
Olimpia S M. — IJ. T, Arad 
C.F.R. Cluj — F.C. Tr. Severin 
Gloria Reșița — Metrorn Brașov 
F. C. Bihor — C.F.R. Tim,
Jiu] Petroșani — F.C. Maramureș 
Jiul IELIF Cv. — Mi talul Bocșa 
Metal. Cugir — Corvinul

Olimpia S.M. — F.C. Maramureș 
Mi-lrom Brașov — C.F.R. Tini. 
Gloria Reșița — U. T. Arad 
F.C. Bihor — ICIM Brașov 
tl ractoi ul Brașov — Corvinul 
liul Petroșani Metalul Boe;a
Jiul IELIF Cv. — Unirea A.I. 
Metal. Cugir — F.C. Tr. Severin 
Armatura Zalau — C.F R. Cluj

Metalul Bocșa — M--lrom Brașov 
Corvinul — Olimpia S.M.
Uniri a A I. — F.C Bihor
I Maramureș — C F fi.. Tim. 
1( tM Brașov — U. T Arad 
("FII. Cliii Tiarlorul Brașov 
F.C. Tr Severin — Jiul I’clroșani 
Metal. Cugir — Gloria Reșița 
Arfnăliua Zalău — Jiul IELIF Cv.

< dimpi.i S 4. — C.F.R. Cl.ru
II. T. Arad — Un . r-.i A 1
M iroin Bv. — F.C. Tr. S- -. r n
< I- R T mișoara — Corvin-il
FI . Maramnti-ș — Metalul Boi . i 
(di.ria Reșița — ICIM Brașov
F C. I’.ih'ir — Armătura Zmâ-i 
’Trai toiul Bv — Jiul 1EI.1F (. v. 
Jiul Petroșani — Metal. < m '

ETAPA A 7-A (2t> sepii, mbric)

M- talul Bo< ș i — F.C. Bihor
Corvinul - Jiul Pi-lroșini 
Unirea A.I. — Ti ar-tornl Brașov 
C.F.R. Tim. — U. T. Arad
F.C. Maramureș — Metrom Bv. 
ICIM Bv. — Olimpia S M.
C.FR. Cluj — Mi' il. l’ugir
F.C. Tr. Sevei in — Jiul IELIF

ETAPA zl llt-A (17 octombrie)

< ilimpia S.M. — Unirea A I.
U. T. Arad — Metalul Boc a 
Mi-trom Brașov — Corvinul 
l'F.U. Tim. — ICIM Brașov 
Gloria Reșița ■ F. 1'. Maramureș 
l-'.C. Bihor — F.C. ’l'r. Severin 
l'i a< torul Bv. Armătura Zalău
Jiul Petroșani C.FR. Cluj

EI’/M‘A zl 13-A (7 noi mbio )

Metalul Bocșa — ICIM Brașov 
Corvinul — F. C. Maramureș 
Unirea A i. — C.F.R. 'Timișoara 
C.F R. Cluj — Metrom Brașov 
F.C. ’l'r. Severin — U. T. Arad 
’Tr.i> torul Brașov — Gloria Reșița 
Jnd IELIF Cv — Jitii P( troșani 
Mi i I. < 'ugir — F.( Bihor

ETAPA zi 15-A (21 no/cmhi o )
Corvinul — Metalul Bocșa 
Unirea A l. — ICIM Brașov
C F.R. Cluj — C F.R. 'Timișoara 
F.C. Tr. Sev. — F.C. Maramureș 
Gloria Reșița — Jiul Petro ani 
TTactoi ul Brașov — F. C. Binor 
Jiul 11-1 IF Cv. — Olimpia S Î4. 
Metal. Cugir — Metr >m Brașov 
Armătura Zalau — U. T. Arad

ETAPA A IU-A (24 noiembrie)
Meiului Bocșa — Uniien A J. 
c rvinul — Glorii lioșița 
Olimpia S Al. — I rac or d Bv.
IJ T. Arad — Metal. Cu . i 
Metrom Bv. — Jiul DCL b (, v 
C.F.R. Tim. — Armătura Zttl.iii 
F C. Maramureș — C.F.R. Cluj 
ICIM Bv. — F.C. Tr. Scvcrm 
hBihor — Jiul Pt-lruș; ni

ETAPA A 17-A (ă decembrie)
Unirea A.I. — Coi vinul
C F.R. Cluj — ICIM Bra ov 
F C. Tr Severin — Metalul Bocșa 
Gloria Reșița — F.C. Bihor 
(Tractorul Brașov — 'Metrom Bv. 
Jiul Petroșani — Olimpia S M 
Jiul IELIF Cldiova — U. T. Ai ol 
Metal. Cugir — C'I I! To>
Arm. Zulâ-U — 1 C. i.a .u...*.< Ș ,

C.FR
Cl.ru
C.FR
C.FR
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CRUCEA SEIMULUI ANDREI

După un timp îndelungat, ziua 
dc 26 iulie a acestui an a redeve
nit sărbătoarea marinarilor din 
Federația Rusă. Cu acest prilej, 
sărbătorit de toată flota rusă, 
marinarii au coborît de pe Cru
cișătorul Aurora steagul sovietic 

i tradițional, cel ce a fost înălțat 
în 1917, odată cn cucerirea pute
rii de către V.I. Lenin.

In locul steagului sovietic a 
fost arborat pe catarg steagul 
purtind Crucea Sfîntului Andrei, 
simbolul ocrotirii marinarilor, 

• care semnifică o nouă eră în 
viața flot i maritime a Rusiei, du
pă instaurarea regimului demo- 

j cralic.

' DISPUTA ASUPRA IRAKULUI

In urrrn ultimatumurilor adre
sate de Consiliul de Securitate al

ONU și îndeosebi de Statele Uni
te ale Americii, autoritățile dc 
la Bagdad s-au arătat dispuse 
siî accepte intrarea observatorilor 
ONU în clădirea Ministerului A- 
griculturii din capitala irakiană, 
unde se bănuiește că ar exista e- 
lemcnte ale armelor nucleare 
ale Irakului.

Cu toate acestea, președintele 
Bush, și cei care îl înconjoară au 
făcut din nou apel la comunita
tea internațională în vederea 
autorizării unei intervenții mili
tare în Irak, deoarece, potrivit 
părerii Casei Albe, Saddam Hus- 
scin a încălcat vreo șase puncte 
din Rezoluțiile Națiunilor Unite 
cu privire la încetarea focului în 
Golf.

Deocamdată nu se știe care va 
fi reacția, dar în Irak manifestă-

rile antiamcricane se țin lanț, 
populația demonstrînd o mare a- 
dulație față de conducătorul Sad
dam Ilussein.

ÎNȚELEGERI NERESPECTATE

în Bosnia Herțegovina, forțele 
musulmane au încălcat din nou 
acordurile de încetare a focului, 
supunînd tirurilor de artilerie 
mal multe puncte strategice ale 
forțelor militare sirbe staționate 
pe teritoriul acestei republici. Po
trivit părerii politicienilor en
glezi, cei care girează acordurile 
de încetare a focului în această 
zonă de conflict este nevoie de o 
delimitare mai exactă a clauzelor 
acordurilor de pace, tocmai ca 
acestea să fie respectate de păr
țile aflate în dispută.

mala =i
ACORD ROMÂNO-KUWEITIAN I

în urma vizitei întreprinse de I 
președintele României, dl. Ion r 
Iliescu, în Emiratul Kuweit, au ' 
fost semnate mai multe docu- ț 
mente care atestă reluarea schim
burilor comerciale în domeniul 
petrolului între România și Ku
weit. Potrivit acordurilor semna- J 
te, importul de petrol din Ku- ' 
weit se va relua pentru Roma- , 
nia în această toamnă, urmînd 
ca România că devină o piață 
foarte importantă a Kuweitului • 
pentru toată Europa. Să dea Dum- j 
nezeu s-o vedem și pe asta și să .■ 
nu mai vedem zilnicele cozi la . 
benzină, mai ales la noi în Valea 
Jiului. I

HOROSCOP
LEU 

(23 iulie — 22 august)

Va trebui să vă înfrîngeți or
goliul pentru a participa la „os
pățul" final.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Dispoziția schimbătoare, în 
strînsă core’ațlc cu starea vremii. 

BALANȚA 
(23 septembrie — 22 octombrie)

O persoană sus-pusă vă solicită 
colaborarea. Nu ezitați !

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

O zî în care a nu începe ni
mic poate fi considerat principa
lul imperativ.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Pradă bogată... pe „ultima sută".
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Dereticatul prin casă vă absoar

be timpul și alungă grijile.

i

■nwa» - ' 1 -----

VINZARI
VlND teren arabil și pentru construcții in Petrila, zonă 

Cenți da. Adresați: telefon 43129. Preț negociabil. (3587)
VliND apartament patru camere, parchetat, ocupabil imediat. 

Informații la telefon 43129. Petroșani. (3586).
VlND garsonieră zonă centrală, str. Constantin Miile, bloc 2, 

parter. Informații, telefon 96/M2944, Caransebeș, între orele 18— 
20. (2609).

VlND Dacia 1 310. str. Pomilor, nr. 33, Lupeni (lingă Ocolul 
Silvic). (3608).

VlND Dacia 1 310 și Matra-Rancho (transport). Relații : tele
fon 60642, Lupeni, str. Avram Iancu. 10. (3610).

VÎND Dacia 1 300 cu îmbunătățiri 1310, televizor color, video- 
import, motor Opel 1 700, pe benzină. Telefon 45826. (3611).

VlND casă Petroșani (valută), prefer schimb imobil în Tr. Se- 
verin. Relații la telefon 978/16152, orele 18—20, sau la adresa 1 
str Eroilor, nr. 3. (3616).

VlND familii de albine in cutii. Telefon 70302, după ora 20. 
(3618).

VlND vilă, piscină, grădină, teren arabil, finaț. 
Pili. (3620).

VlND garnitura cameră de zi, absolut nouă, preț 
tajos. Telefon 45618. (3622).

VlND urgent și convenabil garsonieră confort 
complet, oraș Pctrila. str. A. Sahia, bloc 15 D, sc. I, 
Preț negociabil Informații la telefon 43925. (.3624).

DIVERSE
ANGAJEZ vinzătoarc. Relații : telefon 45923, după ora 17.
SOCOM „Uî I[(EA“, BAR „COLA", oig mizează în data 

Iulie, ora 8, selecție in vederea ocupării a doua posturi de

neriță. Condiții : absolvente dc liceu, sub 25 ani. Informații : str. 
Avram Iancu, nr. 8. (3626).

SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament două camere, str. Aviatorilor, bloc 52, 
ap. 54, et. III, cu apartament 2—3 camere, orice zonă în Petro
șani. Ofer recompensă. Informații, telefon 44612, (3621).

PIERDERI
seria B, eliberat de 
II declar nul. (3573). 
nr. 3597, eliberat de 
îl declar nuL (3605). 
nr. 1000, 
îl declar 
meseria

PIERDUT tichet butelie nr. 1529, 
preschimbare a buteliilor Vulcan.
PIERDUT tichet butelie seria B, 
preschimbare a buteliilor Vulcan. 
PIERDUT tichet butelie seria A, 
preschimbare a buteliilor Vulcan.
PIERDUT diplomă calificare în

utilaje grele, pe numele Ignat Tcodor-Cornel, 
tea Militară 2642, Lupeni. O declar nulă. (3575).

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Oprea Constantin 
Claudiu, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3615Ț

DECESE

de

de

dc

Centrul

Centrul

Centruleliberat de 
nul. (3604). 
mecanic mașini și 
eliberată de Unita-

SOCOM „UNIREA

Telefon 160.
%

foarte avan-

mobilată 
ap. 6

I, 
ct- I,

(3630) 
de 31 
chel-

Petroșani
(ii sediul in Petroșani str. N. Bălcesiu nr. I,

ANGAJEAZĂ
juni examen sau concurs următoiul personal:

(ei
telefon I

iuteic-ați se pot adresa la sediul SOCOM și la 
1251. (3619)

SO| l L Miion, copiii 1‘uiil și Felicia, nora Voicliița, soacra 
Dlaria anunță cu adine!) durere disparția celei CC a fost o minu
nată soție, mamă si noră

RADOI ana
Inmoi-imrdarca, azi, 28 iulie, ora 13, de la domiciliul din Is- 

croni, (3612)

FRATEI E l’etrieă Burice, cumnata Viclorița, nepoții Lenuța, 
ani, (riști, N< Iu, Carmen și Miliaela aduc Un ultim omagiu celei 

care a fost cea mai bună soră, cumnată si mătușă
RADOI ANĂ

Nu te vom uita niciodată. (3G13)

I.CI1IPA DE SERVICIU
Secretar dc redacție

Ștefan CIMPOI 
Responsabil dc număr 
Gbcorgbe CHIRVASA 

Corectura !
Emilia ACHIREI ți Viorica FIRȚl LESCU
*

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Aveți de-a face cu lin act de 
trădare, bine disimulat într-o ne
vinovată acțiune obștească...

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Deplasare în interes de servi
ciu, cu un mic ocol în care lăsați 
mulți bani.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Dorința vagă șl nedefinită de 
vă schimba viața are sorți de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
•

II
> .LVIUUIUIcIIC cil Cl*I 1 lUctlcl, Ul'lVIIIU'

i nala dc influența cumulată a u-

I
I
I
I

a
împlinire azi.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Performanță unică în 
„teritoriului" conjugal.

GEMENI
4 (21 mai — 21 iunie)

Un „copil mare“ vă dă 
de furcă...

afara

I

serioS

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Mobilitate accentuată, diformi*

nei conjunctul i astrale favorabile.

c

I

7,00

jMARȚI, 28 IULIE

FAMILIA Burice Ionică aduce lin ultim omagiu celei care a 
fost o femeie minunată

RADOI NI ȚA
Odihnească-se in pace! (3623)

10.00
10,20
10,30

11.60
12,i)5
1 ' >3
13,25

I tMIIHLE Iîil.ja, Negrită și Popa sini alături dc Ghecili 
Marin in durerea pricinuită dc pierderea socrului

JIA1DU STEI AN
Condoleanțe familiei, (3617)

Cotidianul de opinii ți informații al 
Viii Jiului „ZORI NOI'1 este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
liiib;

„ZORI NOI" S.A. 
înființată conform I)c> 
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
M1RCEA BUJORESCU

Materialele nccomand.ile ți nepublicatc 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
ți juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparține, in exclusi
vitate, autorilor.

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinnl. 
Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei.
Ecran de vacanță. 
Blackstar.

TV 5 Europe.
Ora dc muzică.
Interferențe.
J.O. '92. Pistol cu aer com
primat.
Actualități. Meteo.
J.O. ’92. Box.
Muzica pentru toți.
Conviețuiri.
Actualități.
Intilnire cu Ion Voicu.
Drumuri în memorie. 

Studioul electoral.
Tezaur.

14,15
14.30
16,00
16.30
17,00
17.05
17.30
17,50
18.30
19,00 Studiouț economic.
19.30
20,00
20,35

21,35

Desene animate.
Actualități.
Film serial Dallas.
Episodul 1 19.
J. O. ’92. Gimnastică fei 
mlnină. (Finala pe echipa). 
Actualități.
J.Q. '92. Rezumatul zilei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2G75 
Petroșani, str. Nirolac Balccscu nr. 2 
Telefoane : >11662 (dircctor-rcdactor țcfll
15972 (director executiv-administrativ di
fuzare); 1166), 12161 (secții).

*
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