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Pămint și istarie

Negocieri la
STAR-TRANS

La mare — gândaci, libărci, 
țînțari și prețuri mari,*.

I n f< nomen ciudat — greu de explicat — și-a făcut ; 
ția de citeva zile pe Litoral. Este vorba de o invazie de insecte 
(gindaci, libarci, țînțari ș.a ). O invazie ca pe vremea cronicarilor. 
Pini acum nici reacțiile tuiiștilor care apelează la tot felul de 
spray-uri și la lupta directă cu „inamicul", nici ale organelor sa
nitare, luate prin surprindere, complet nepregătite, nu dau re
zultate. Ce-i de făcut? Intervenția aviației sanitare — apreciază 
turiștii — ar fi soluția cea mai sigură. Inițiatorul acțiunii, Minis- 
t'-rul Sănătății, ar trebui să-și asume responsabilitatea finanțării 
ci. Or, la noi, cînd e vorba de protecția turiștilor, toată lumea e 
tare la teorie. Dacă nu se intervine prompt și eficient in com
baterea acestui fenomen, consecințele pe termen lung pentru tu
rism — in condițiile în care circulația turistică externă începe să 
dea sijntn? de activizare — sînt greu de calculat.

aparî-

Deși cam tîrziu pentru acest 
an, la STAR-TRANS S.A. Pe
tro, ani, ne informează liderul 
sindical Vasile Beldie, de astăzi, 
a început negocierea contractu
lui colectiv de muncă între pa
tronat și reprezentanții sindicali.

întîrzierea se datorează, ce-i 
drept, dacă avem în vedere si
tuația, unui fapt obiectiv. Socie
tatea Comercială STAR-TRANS 
Petroșani a luat ființă de curînd, 
prin desprinderea de BTAPS și 
SUGT, care au funcționat o pe
rioadă sub aceeași firmă.

Odată cu înființarea noii so
cietăți, atît consiliul de adminis
trație cît și sindicatul au reușit 
să realizeze o colaborare bună, 
pentru a crea condiții prielnice 
desfășurării normale a muncii 
în societate. (G.C.).

Chiar în aceste zile de sfirșit 
al lunii iulie, cînd parcă s-a 
pulverizat încrederea într-o stea 
mai norocoasă pentru români, 
se împlinesc 75 de ani de la 
bătălia de la Mărăști a armatei 
române împotriva trupelor ger
mano - austro - ungaro - turco- 
bulgare. Era o pagină de nepie
ritor patriotism și vitejie, ur
mată de luptele, din 6-19 august 
1917, de la Mârășești, continu- 
înd cele mai remarcabile clipe 
istorice de glorie ale războiului 
de independență și, mai înainte, 
bătăliile vitejești din vremea lu- 
minaților domnitori români in- 
trați 
lui.

Și 
unde 
mului război mondial, este sfâși
ată de conflicte care au dus, sub 
privirile, la început îngăduitoa
re, iar acum neputincioase, ale 
comunității europene și interna
ționale, la un război fratricid. 
Cind in apropierea noastră im- 

■ pușcăturile înlocuiesc verbul, 
cînd, parcă nu de mult, prospera 
fosta Iugoslavie s-a autodistrus, 
cînd Ceho-Slovacia s-a despărțit, 
cînd se fac eforturi pentru stin
gerea conflictelor din pătimită 
Moldovă, noi se cuvine să ne 
regăsim acele insondabile punți 
care ne unesc.

Cînd, in august 1911, parla
mentul hotăra neutralitatea Ro
mâniei, regele Carol I, neam cu 
case regale din Austro-Ungaria 
și Germania, a proclamat acest 
statut politico-diplomatic. Dar 
acest act nu a împiedicat apro
pierea progresivă de puterile 
Antantei, cărora li s-a alăturat 
în 1916, apoi fiind declarat răz
boi (11 august 1916) Austro-Un- 
gariei. Prinsă în cleștele unei 
duble ofensive germane, cu cola
borarea trupelor austro-ungare, 
bulgare și turce, armata română 
a fost nevoită să se retragă spre 
Moldova. Regele Ferclinand și 
Guvernul se refugiau la Iași. 
Tentativa germano-austro-unga- 
ră de a rupe frontul român s-a 
încheiat cu victoria armatei noas
tre în timpul ofensivei de la 
Mărăști (24 iulie — 1 august 

1917) și zdrobirea celor ce ne 
invadaseră țara, apoi prin istori
ca bătălie de la Mârășești din

în spiritualitatea poporu-

astăzi zona balcanică, de 
s-au aprins flăc.ările pri-

august 1917. Cum altădată. în 
alt timp istoric, Mircea cel B i- 
trîn îl înfrîngea, umilindu-l, pe 
Baiazid, la Mârășești era în ■ - 
nunchiat feldmareșalul Augu 
.von Mackensen.

Iată că se împlinesc 75 de 
ani de atunci și sînt tot mai 
puțini cei care au luptat sau au 
trăit în acele zile. După trei pă- . 
trimi de secol ne aflăm într o 
stare de confuzie asupia valori
lor noastre intrinsece. In loc 
să ne regăsim propria identita

te și să ne stringem rin lurile în 
jurul pătimitului și însingeratu- , 
lui piimint românesc, sîntem 
înverșunați și învrăjbiți, sus- \ 
picioși și amatori de scenarii 
in acest început do campanie e- . 
lectorală. Atunci, pe cîmpurilc 
de luptă de la Mărăști și Mără- 
șești, cu sîngole miilor de os
tași ,se năștea România prin ali
pirea Transilvaniei, 
și Bucovinei

Dincolo de 
necesara din 
venimentelor 
lor ode actual, 
noastră era în unitate, 
s-a dovedit, apoi. în 
sul țării din perioada 
că. Acum sîntem înlr-o 
care mișună scenarii, 
care mai malefice, chiar de plo
conire, ca altădată la 
I’oartă de la Istnnbul, pe 
ușile și porțile din Europa 
America. Autorul acestei • 
ții dramatice este Petro Roman, 
cel caro a împins țara, cred că 
din nepricepere, nu din rea 
dința, cu mulți ani înapoi, 
dovedit, încă o dată, dacă 
era cumva nevoie, ca cea 
împovărătoare moștenire, cuvînt 
repetat obsesiv chiar și acum, 
este educația, convingerile inti
me, gesturile, atitudinile. Acestea 
ne împiedică să fim deschiși și 
sinceri unul față de altul. Este 
înțelesul adînc și stenic al vite
jiei de pe cimpurile de luptă 
de la Mărăști și Mârășești, exact , 
într-un timp cînd pasiunile -le 
partid (și sînt atit de multe I) ui
tă că se trăiește în România.

Basarabieî 
la trupul țării, 
rememorări a. și ea 
cînd în cînd, a e- 
de atunci, înțelesul 

Pe atunci forța 
ce »a ce 

progre- 
interbeli- 
epocă in 
care de

înalt 1 
la 

• și 
situa-

crc- 
S-a 
mai 
mai

Tiberiu SPĂTARI)

Nici tragic, nici cu zimbet...
Impozităm, impozităm, 

ce mîncăm ?Dar la iarnă
în o,ma măsurilor de dublare 

a impozitelor pe veniturile rea
lizate in afara funcției de bază 
se ajunge, conform unor calcule 
efectuate recent de specialiști, c i 
ac.ste impozite să crească pînă la 

la sută din sumele obținute 
lucrător. Iată cum arata asl- 
de impozitări: la 10 000 lei

75 
d 
fel

cîștig brut impozitu] perceput S 
este de 4 160 lei ; la 50 000 l<-i 
brut — I
100 000 lei brut — 71 158 lei, ur- 
mind ca Ja 150 000 statul să ia
117 058 lei, iar la 200 000 Iii re
vine statului atotputernic suma 
de lfd 158 lei.

28 988 lei impozit, la
— 7 1 1 lnî lir— 1

N*aveți ce face ? 
excursie !Haideți

l
I
I

Pentru cei ncholăriți 
ueck-end-ul intr-lin mod 
arc o propunere tentantă: 
Geotigiu-Bâi, | 
plimenlarc se pot obține formind im număr de telefon. Vi | 
fi pe acesta: 11098. (Gh. O.)

și care 
cil mai 

înscrierea la 
programate pentru 1 >1 2 uil£iis| <i.< , Informații sli-

I dăm

ar «lori, lotuși, să-și petreacă 
plăcut, I iliala BIT Petroșani 

lina <lin excursiile la I

Mor românii (și) prin Ungaria
înti -o comunicare trimisă do 

Ambasada romar ) )a Hu.la|>e. i 
p'ntru llomjircs se spun : Au 
t'iritiițile ungare au comitnic.il c i 
Ja 21 iulii J992, ora 4,u.> dimi
neața, |ie șoseaua Budapesta 
Dcbrei i n. s-a produs un grav 
cident rutier, in care 
(zlicat un c imion și
românesc, aparținind firmei /;er- 
m.ine l’urist, cu num irul de in- 
in itriculare 5 SI! 7905. Ac id' ului

<

ac.
a fost im 
un autocar

sa sofl.i cu <inci morii, 12 r; 
niți gr.iv și șase răniți ușor (toți 

tățeni români) l'nia in piezent 
avi m duli Ic a trei morți, resj'is 
tiv: Cosmin Niciișor Ciur ir. Si 
biu ; Dinca Anița, S b< ; Popi i 
cean Doi in llasvan. ( a'liivi iii' 
celor dis dați și r.m il i se alia 
la spit diil Ilodinvi Goza di Moi 
(căi f< i de) din o' i ad Szohiol;, 
t' 1' fon nr. 56/32222.

I

...Expresia aparține primului 
nostru ministru și reprezintă o 
caracterizare a stării economiei 
la sfirșitul .semestrului I, de fapt, 
a stării națiunii, abordata de șe
fii] executivului la recenta 
conferință de presă, 
fi de validă această 
feritoare la situația 
scăldam la mijlocul 
dar fiind martor la 
intre doi cumpărători — oameni 
in toată firea — afl.iți in 
rafturilor goale ale unui 
de pîine dintr-o alimentarii 
cartier a l’ctroșaniului, 
stupoarea și deruta de pe fețele 
interlocutorilor, inedn să 
situația este mai 
docil nici..., nici...

— ...Nu-i piin ■.
— Păi, nu-i. că : 

b.irgo, domnule, 
frumoasa am luat 
Numai la noi, aici 
U m atît de oropsiț

Asemenea comp- 
Valea Jiului și alte 
in ceea ce privești aprovizionau .... 
am mai auzit. Adevărul e că la 
criza di z ihăr, de unt, 
general 
și procurai c.i plinii 
problemă. Întrebarea 
cineva ml, i c‘ al să 
mulțumirii» , p nti i 
Jiului un le polip 
are orii,ine.i in pr< 
re, in n el i i nț i li 
sort — gen i al i u i 
r< "'iii in toa’ sec 
provizion ii' a cu punea ii'’., .ia
de fi» na zi , -Ic iii o ni Jt il it 
iiii secloi o un■(■.11, ., i i / .. a in
obiectiv slialegic lic it d ( uvi’r 
im, aclii.d. dar ,i|'„> c.iiii ef.-r'i 
nu se i n 1 o mu nicid, om. A li

sa 
Nu știu cit o 
apreciere rc- 
in care ne 
acestui an, 

un dialog

fața 
raion 

do 
vazin 1

cri .1 c.i
mult tragica

țdomnule
sinte ra Ui vm-
Știi i
ii ri. Li 1 ' L \ .1 ’ ‘
i, in \ .d , sln-
V ■■ 
.'HMl ii. între
i' ZiHic nle Lirii.

zah ir, de unt, fi noim-ii 
altfel, in V dea Jiului 

o 
o

,i devenit
(. 'Irită 

amplific •
a pluti \’,m 

iii lot ll Isl 
:is| i nig.iniz.i- 
i< 1111r le i c-
<Io , ,ti■" ' n>

ca, după 
mentale, 
vom avea plinea din producția 
proprie. Dar poate speranța noas
tră se va împlini... la anul Deo
camdată, importam griul (i a și 
furaje pentru animale) tot pe 
valuta.

asigurarile guvern 1- 
trăiam cu speranța că

R'. vcnin I In starea economi i. 
la d it.'h' comunicate de Come ia 
Națională de Statistica și la con 
ferin' i d'z presa a premierul ii 
Stolojan, intr-adevăr, nu cădem 
in tragic, dar nii i ncliniș' a pi i- 
s in I ziua de miine nu ue păr;l-

■ ște. Dimpotrivă, pcir.ru ca „op- 
țmni' i zero" — obiectiv pi imn- 
dini a| anuhii ’92 fix.il d>' G i- 
v. i nul zis d< tranziție — a 
mas o himi ra. I’rodtii l.i.i a 
11, rm urne eu 21? I i - 
<|. scmeslrul I al mulai 
A i .'iz' 11 si prodiH'tii it 11 
eii cu 1 1 la suta. I tai .iu
*. il ii iile cm ■ mii' ut
In I . e I ' ,■ prii ■ ște V aă 
avan s#li 1 (ia sa asi-;:;
d .. l.i I n mii'inil „< i •

Cl fr* t

ce privește nivelul productivită
ții muncii și al eficienței econo
mice. Dar, dacă, în general, pe 
economie producția a scăzut, iar 
extracția de cărbune a crescut, 
este, totuși, un senin bun. înseam
nă că, fără mineriade și în con 
dițiile normalizării producției 
pe întreaga economic, și in mine
rit redresarea e posibilă.

Dl. Stolojan ne asigură că eco
nomia națională se afla pe un 
drum corect, iar Guvernul face 
eforturi pentru cl /amorsarea 
tensiunilor. Să dea Dumnezeu I 
Mai, ales ca vin alegerile, care, 
spline tot primul mini-tru în des
chiderea campaniei electorale, . 
ne oferă șansa d< a ne desprin
de definitiv de st . a I: provizo
rat. da instabilitate publică și re- 
pr țr.inlă o con liție n ară pen
tru relansarea e onomi :i, deci 
intrarea in normalitate.

In stări a de derută i n- liniște ; 
car, iu inc arcă da doi mi -i 
jumătate, datai ilă ef eielor tac
tică mei -.ului di la *in.’, s > zi
cem tutui, că v i n I. .ir', c.i al'- 
i iii. vor im mea ceva |) litru a 
\.I- a i it «I cil. ca s '. rin: 
r in m ii bine .1, \ in și ma

1
n

ir- Zl- 
.• Ur

li 11 1 
r In

o
vai al

r. : n 2
' n.l 

nul c aj

loan Ol 'BLK

comitnic.il
pcir.ru
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Alegerile, în linie dreaptă
n linie coaptă 
— se aMa cele

r 'Așadar, campania electorală a intrat in linie dt aptă. La ca
pătul pistei de întrecere — 27 septembrie — se a>.Tcele mai co
mode sau incomode fotolii, după cum le vede fiecare „alergător", 
după cum înțelege să le ocupe, fie pentru o odihna personală de 
patru ani, fie pentru starea de neodihnă însoțită do frămintări 
și neliniști, și mai puțin răsplătită de recunoștința cuiva.

Spre deosebire de „mai 1990“, actuala campanie va fi mii 
zbuciumată chiar dacă vor lipsi manifestările extremiste de altă
dată. De altfel, chiar din start se constată deosebiri esențiale : 
guvernul a elaborat un program riguros și a stabilit ca principiu _ 
șanse egale de propagandă electorală; partidele, la rin iul lor, au 
afirmat dorința de a se întrece prin argumente raționale și mai 
puțin prin mijloace „de 
pentru cei ce le practică, 
triumfa — lupta de idei 
de rezultat vom ști dacă 
calea democrației.

stradă**, care nu sînt decît păgubitoare 
Așteptăm nerăbdători să vedem cine va 

sau
am

atacul la persoană — iar in funcție 
făcut, sau nu, vreun pas înainte pe

c primă deosebire față de anterioa-

lideri. Fruntașii de pina acum — Ion 
alții — s-au trezit in ipostaza de a nu 
re Ipcctivelor formațiuni politice pentru 
Membrii comitetelor directoare sau ai 

eșecurile lamentabile înregistrate acum

Consemnuin, deocamdată, 
rele alegeri preziik nțiale și legislative. In sinul unor partide s-au 
produs delimitări față de 
Rațiu, Radu Câmpeanu si 
fi preferați de convențiile 
cursa nr. 1 a alegerilor, 
convențiilor nu au uitat
doi ani și ince i ca să evite repetarea lor. Se pare insă că această 
opțiune este de ultim moment intrucit nu au fost pregătiți alți 
lideri care să fie lansați mai d vreme pentru a-și face rodajul 
necesar in viața pol.tică- La mlaturar a sul tilâ din actuala cursă 
electorală a celor doi fo?ti can lidați p nti u prezidi nțiale, 
poate fi adaug.it un nume: N. Manolescu — convins că va 
o figurii ilustra in aceasta competiție — s-a aulropropus și 
automagulit, ar decepția e împovărătoare. Fragilul politician 
a rezistat nici primului impact cu adevmul vieții, iar acum 
buie să-și vadă in mod serios de sănătate.

Partidele care au făcut mai puțin zgomot se prezintă la 
aciuam cu pregătirile încheiate, altele in schimb au lăsat pentru 
ultimul ceas opțiunea de virf. Este iazul celor care au recurs la 
o soluție „din import" (ex-ri g'le Mihji. Mircea Druc) uitind lec
ția de acum doi am. în fon I, m ir le eșec înregistrat de Ion Rațiu 
și Ita.lu Campi anu s<; Irig» uin aceeași cauza : doi candidați care 
au trăit in afjr.i țarii nu pute iu 11 acceptați de electoratul nostru 
aut (ie sensibil, in cji.a'.c de conducători Viața a dovedit întot
deauna Ui stra.nu nu ne auuc leri.uea in țara, in schimb o cauta, 
p-ntru a se bucura de ea.

Stimate domnule primar

ce 
lin

ie

Vă adresez această scrisoare 
intr-o stare de disperare și in
dignare la care cred că aderă in- 
treaga populație a orașului nos
tru și poate chiar a întregii Vai 
a Jiului. De la alegerile locale și 
pină in prezent, situația orașului 
nostru se înrăutățește pe zi 
trece. Cind va scriu aceste 
duri am certitudinea că nu
veți citi dv. personal, ci, mai cu- 
rind, sper ca cineva să vă infor
meze. Am această 
două motive :

Primo : Știu că 
tr-o polemică cu 
local și că nu îl 
mult, se zice (zvonuri) că inter
ziceți și altora din pr ajma dv. 
să-1 citeascii ;

Secundo: Mă gînde^c cri poate 
sinteți plecat in Anglia, că in 
Franța ați fost și atunci de ce 
sa n-o luați la rind in vizite de 
,.prctinie“ ca răposatul. Ce ne-ați 
adus din Frania. domnule pri
mar? Probabil nițică zăpad . de 
pe1 pirtiile de schi de la Grenoble. 
Dar nu, nu avem nevoie de ea, 
domnule -primar, avem noi in 
bătrinul nostru Parîn.g. Noi a- 
vem nevoii acum de făină, tot 
albă este ea, dar care s-o utili
zăm nu pentru schiat, ci pentru 
faculul plinii. Cu alte cuvinte, 
domnule primar, printre alte lip
suri. ne confruntam acum

certitudine din

ați intrat în- 
ziarul nostru 
cit.ți. ba mai

o lipsă totală de pline. De dimi
neață pină scara se văd coz) 
interminabile la pune, la plinea 
noastră cea de toate zilele. La 
unele centre de distribuire lucră
toarele au raționalizat-o și dau 
doar cite trei pinii la cumpătă- 
tor. Cum se descurca, d-le pri
mar, o familie cu 6—7 persoane ? 
Mănînca promisiuni electorale ? 
Cel puțin primarul Resiga ne a- 
sigura cite o piine pentru fiecare 
membi u din familie. Același lu-

că am moștenii o situație grea, 
că ne aflăm in tranzipe de piață 
că... ele., etc. Bine, dar atunci ce 
va determinat să intrați in acest 
joc al puterii. Dacă ați știut că 
ești greu și că nu dispuneți da 
strategia de redresare a proble
melor, a necazurilor și greutăți
lor cu care ne confruntăm, de 
ce nu ați lăsat pe alții care poate 
s-ar fi priceput mai bine. Cit 
di pic faptul că ați invins în al 
11 lea tur,
pentru ieșirea 
cursă, altfel...
dv. nu 
aceste probleme cotidiene, 
ani 
primar 
nici o lormațiunc politică, 
sinteți independent. Nu vă 

să

S< RISOARi: DESCHIS \

se datoreaza 
convenției 
Dar cred 

vă afecteaza prea

cru se intimpla domnule primar 
și cu ouăle. Și acest produs lipseș
te de o buna bucată de timp. La 
unee puncte alimentare lucra
toarei clin nu știu a cui dispo
ziție, le-au raționalizat și pe a- 
cestea — 11 bucăți pentru fie
care cumpărător De aceea, mult 
stimate domnule primar, v-aș su
gera o vizită urgenta in Franța, 
inai știți, poate reușiți să-i con
vingeți sa va împrumute vestitul 
lor cocoș calic și astfe) rezolvați 
poate problema ouâlor.

mai i ste cazul să vă informez 
de cind ați fost ah s și piuă 

prezent, lipsește cu desăvirși- 
zahărul, iar uleiul se arată 

Știu sa spun ți

Cred că
nu
C.l,
In 
re 
lom te

Ion Ml „STATA

A tunat și a i ulcerat
în 

care 
vei u, n au lost puține lini 
nici-, urologice.
tuna și fui 
imn lie D.u p'i. munie ? in golul 
a menea dezlănțuire a nat'ii u 
riJ de puține ori cu urmări, respecov. iu 
pagube. Pe poiana lui Burlan, din virfjW 
Slavei din dosul Pariu ;ului. i tunat și a 
lu.gerat chiar intr-o tu. ma de cit'v.i 
<i oi. VictSnu au fo-t 71 
p.insc de trăsnii, <ll:1 im 
|: iiut 
cu 
epi

primăvara aiejsla ploioa a, i .1 j 1 a 
tind sa ne „ferice.a a“ și in cuis.tl 

Ir nomen h 
Cind saitim a. asa și alură 

Igera. trcsaiiin și închidem gei- 
alpm o 

>-,i lasat

O

I

u'e 
Victime au fo-t 71 oi c.i l.ipt". 
de trăsni i, <Ji:1 cure nu s j i mai 
recupera decil... blănurile; o o..ii 

clopot a fost .n uni a la vr u 15 in de 
in. ui fulgerului.
Parat dc oi. pacul d ■ gospodarii pen- 

■ ire pierderea oilor in-
i.

Dar bint că nil a trăsnit 
d brazi in .u -. a .lă p< rio i 
divrca pădurilor ar a luci i 
n spun-’ tinarnl p.ilirar l'arkaș 
di la Ocolul Silvic Petrilii, cari .

f*'

E

tru
m

an na |,agiibe

de cei doi camarazi virstă
exptiii nțâ Dri niuc Dumitru și Surla Fio. 
lin formează brigada din zona lieț. Oa
menii pailui i supraveghează, apăra pă
durile rașinOcLse — dc la podul .Jicțuhli — 
sat si pina la 
— Vlicg.i. 
cendii or, 
tiții, itit 
parcelelor

.Alte necazuri n-ar li in zona. Nici chiar 
L. i' rili abuzive. Doar cu poluarea api- 
lor. re pectiv, a .liețuliii. .sint adicli o.i 
nuni care i im arca mașinile cu covo , 
n le și piestirile d,n < -a și vin să le spele 
aici. sas. dincolo d" cheile licțului, 'a 
ronfluința cu puiii] Țiganului. Or, jegul, 
diteișș-nții ajung tot in conduclele de a- 
(lil( țiunc a ap< i potabile In orașele !’■ - 
trila si Petroșani. Desigur, amenzi se dau. 
Dar de ce ai (" t atentat, se întreabă tin.i 
rul ) i lnrar, Ja puritatea naturii, la sană 
talia s. im iiilol (I. URAGAN).

limita cu județul învecinat 
Apară podurile di p< rirolul în
de pășiinatul abuziv din plan

ii v dale penii u reg iierarea 
csploatatc.

Poșta redacției
Cui J b CA — Petri 1 mi : Ne 

»> ricți ca, deși locui! i d o dc 
ani in l’e’roș.-mi, nu av ți mu 
t.die ck finitiva in municipiul 
nostru, fiind trecut in evid< nlti 
ca flotant. Intrucit Guvernul a 
bot irit i a liecarc cetățean iși 
va ridica i ertificatul de [iroprie- 
tab din loca Iii a (ea in care 
domiciliul, dumneavoastră 
trebui s, va ralicați acesl 
tificat din municipiul Eraila,
de spuneți i-â aveți domiciliul și 
nu de Ja Petroșani unde fi jirați 
ca flotant. Asta c. Dai a in 20 de 
ani n-ați reușit a va faceți mu
tație definitiva, veți merge la 
ilrtiila. Mai vedeți și dumnea
voastră locurile natale

' CONSTANTIN li \D( ICA — 
Oricani : Noi stăm foarte
eu
uwm
»( rr orilor sosite și 
te, i i spe im (,i 
rin fot <<• prim'm *■ 
La< a

are 
va 

(i'r- 
un-

t

bine
li.i

a
memoria d-le liaduira. 

și o evidența stricta 
ncpublii a- 

înlelei ( li ca 
e și publii a 

va citiți manuscrisele rn.u

cu atenție, sesizați și de ce nu 
publicam lotul. Spuneam des
pre memorie și evidențe, intru- 
cil, dumneavoastră iproapc la 
un an de zile, nc-ați trimis a- 
ceeași ■iriso.ire pe care ne iți 
idrcsal-o și inul trecut și pe 
are n-am publii ai o. Motivul 

real al nopublicarii a fost ca 
.i ajuns după (o Socictalea „Di
amant'* lămurise public proble
ma berii la cutie distribuita 
„Ziua Mincriiltii", așa ca 
prea iși avea rostul 
venim. D, 
surprinde! i 
iridoți cu 
credeți ca 
neva.
să 
la 
dumneavoastră, 
veninoase, sînt 
și nedefinite ca 
irosească spațiul tipografic, 
sfătuim sa fiți mai tolerant.

de 
n u 
re
ne 
ne 
ori 
ci-

așa 
să mai 

data asta insa 
d-le Raduică Ori 
memoria scurta, 
va b Poți joc de 

lertati-ne, dar va sfătuim 
nu mai reclamați pe nimeni 
noi, căci oricum

de
ișa
nu

reclamat iile 
multe ori 
de generale 
au cum sa 

Vă

Tocmai amm ți-ai găsii 

să faci asta, cind începe cam

pania electorală '?

numai 
din 

că pe 
mult 

Patru 
v-ați asigurat un salariu de 

și apoi nu compromite ți 
doar 
esle 

jenă să încasați acești bani de 
pomană ? Pe lingă problemele de 
alimentație publică, de care ne 
lovim la tot pasul, ne confrunt.,rn 
acum și cu probleme de ordin 
social. A început să crească ver
tiginos numărul 
care

șomerilor. Cei 
au încheiat perioada de un 

an de șomaj in prezent nu 'nai 
beneficiază de nicj un fc] dc aju
tor. Ce faceți dv. pentru a veni 
in sprijinul acestor oameni pe 
care i-ați mințit și v-au bit vo
tul lor? La oficiul de plasări li 
se spune sa aștepte pină sossio 
nu știu ce hîrtii, nu știu de unde, 
pentru a le acorda in continuare 
un mic ajutor. Sinteți oare dv, 
in temă cu acest flagel social ?, 
Cine trebuie să demareze pe plan 
local ca o lege odată votată în 
parhimcnt să intre pe fugașul ei 7, 
Oare nu cumva cei pe care elec
toratul i-a votat pentru a le re
prezintă interesele?

D-le primar, cum puteti justi
fica lipsa totală de apă caldă (u- 
neori și a celei potabile), acum, 
in perioada de vara, cind ea nil 
este folosita pentru încălzire 7 
Încălzire am spus?... in sfirșîj 
vom vedea la iarna. în privința 
curățeniei corporale ci cd că vom 
ajunge în situația să luam soțiile 
și copiii și să folosim băile mi
nerilor, unde, de bine, de rău. se 
akigură rrva

Și fiindcă
mineri, ma 
tind oamenii 
Aici, acasă 
ordini ? în 
rata mandatului i 
probleme. Am mai 
legeri anticipate...

Cornca CONSTANTIN 
muncitor, l’elroșani

apă calda.
tot veni vorba de 

intreb cc-or fi ca'.v- 
aceștia la București 7 
la noi. este totul in 
ceea ce privește dit— 

nu vă faceți 
i văzut noi a-

■ft* nuna
ZZZ//Z/ZZZ/ZZZZ///ZZZZZZ/Z ,/Zzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzz////zz/zzzzzwz/z/z/zz/zzz///zz/zzzzzzzzzzzzz//zz/zzzzzzzzzzz/z////xrzzzzzzzzzz/// J 

I URSI I !A II,
in noi ca la nimeni alții, 

am și ani blo< uri pentru lo- 
Apurlamente mai bune, mai rele, mai 

Unele dintre aceste imobile au cute 
etaje. Și in apartamente locu- 

și f mei cu copii mic i, .și oameni 
c a peste tot in lum». Drept care pr >- 
au prevăzut ascensoare. Numai ci pr >- 

un i și in blocuri găsești alta. Asccnsoa- 
că nu -s nici mac ar montate sau, da'ă 
funcționează, pentru că nil au Înde pli- 

lormalilnțile care -a certifice siguranța 
usi c nsorultii, fie cu, pur și simplu, sint defecte.

Ani dc-a rindul au fost întreținute pe spun i. 
Un cirpeli. Este cazul blocurilor H, 10 și 12 de 
pe stiada Avr,un lan< u. al blocurilor din zona 
llermcs (95, 97, 99, 101, 103 șa.) situate pe bu-

„Urla" < ivilizația 
S au construit de

• căințe, 
vum or fi. 
șapte, opt zece 
iese și bătrini, 
bolnav i, 
iect iuții 
iv tul e 
r>le lie 
sint, nu 
n i te

1 1 I
levardul 1 Decembrie, al blocurilor din zona 
Mignon, și ai atitor imobile înalte d;n Petro
șani, Vulcan, Lupi ni. Petri a 
zaț ia 
lui. In ceea ce ne 
urare domnilor de 
riașdor specializați 
lor de a ajunge cit

Villean, Lupi ni. P> tri a Se pare că civili-, 
ajunge foarte greu la noi, in Valea Jiu- 

privește, adresăm o „caldă* 
la llÂGCL, mai ales mese-, 
in întrețim rea asci-nsoare- 
niai repede să locuiască în 

aceste blocuri vitregite, pentru a se bucura din 
plin dc binefacerile mersului pe Jos („mersul 
pe jos întreține tenul frumos** — zice un slo
gan publicitai). Le „dorini" să urce, de 2—3 ori 
pe zi pinii la etajul zece mai ales, cu ceva pa- 
pornițe in mină, cu o căldare cu apă, cu tot nu 
prea urcă apa la aceste nivele, sau cu un copil 
in brațe. Sa vedeți atunci excursii I (loan ȘTE
FAN).

adaug.it
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Scriem, iată, despre prima e- 
diție a Festivalului de muzică 
rock și folk, organizat la Petro
șani și Vulcan in această săp- 
tamină, cu largul concurs al Li
ga Sindicatelor Miniere din Va- 
tca Jiului și al Confederației 
sindicatelor miniere, in calita
te de sponsori, al militarilor 
din garnizoanele Petroșani și 
Vulcan, al forțelor de ordine 
ale Poliției. De ce menționăm 
acest lucru ? Pentru că îndeob
ște spectacolele no. turne care 
au loc pe stadionn • ere ază mul
te probleme colaterale, care 
nu ar trebui sâ apară in desfă
șurarea unui act de cultură, cum 
s-a dorit și in bună parte a 
reușit, sub aspect artistic, acest 
festival aflat la 'începuturi.

■.lai iutii despre spectacole : 
T "I ian Piltiș. in mare formă, 
Mircea Vintilă, cu o serie de 
noi lucruri muzicale, ca și exu- 
b rantele grupuri .,1 lolog raf“ 

din București, ..Celelalte cuvin
te" din Oradea și „Pro mnsica” 
oin Timișoara .iu evoluat la un 
nivel muzical deosebit. Vn ade
vărat regal de rock și folk, de 
muzică și poezie autentică. Su
net excelent, lumini, tinerețe. 
Ilustrative pentru ceea ce s-a 
dorit i a reușit să fie, dar nu

Rock și rockeri =
mai sub aspect artistic, din 
pacate, „Festivalul folk-rock — 
Petroșani ’92” sint cuvintele ros
tite de unul dintre cei care s-au 
implicat cu toată dăruirea în 
organizarea lui, domnul Victor 
Badircă de la Liga Sindicatelor 
Miniere. „Am dorit să arătăm, 
organizind festivalul, că în Va
lea Jiului se poate asculta și 
muzică bună, că nu violența îi 
caracterizează pe mineri, ci, 
in primul rind, dorința de a 
face ceva bun. Este un succes, 
apreciem noi. Anul viitor, la
ediția a doua, festivalul va re
uni mult mai multe trupe de
muzică rock, va fi dotat cu
premii. Preconizăm, deci, un
concurs. Trebuie să mult urnesc
tuturor celor care ne-au dat o 
mina de ajutor, de la presa lo
cală și Casa de cultură, pină 
la forțele de ordine. militarii 
din garnizoană și alți tineri 
ce și-au rupt din timpul lor 
pi nlru a ne ajuta”.

De acord cu cele spuse de 
domnul Bădîrcă. O idee bună a 
fost materializată. Au fost in
să și „umbre”. Și aceasta pen
tru că unii din cei peste patru 
mii de spectatori, in majoritate 
foarte tineri, confunda specta
colul cu maidanul. In oraș, iernă 
din timpul după amiezii de du

minică, indivizi îmbrăcați ex
centric, cu comportament de-a 
dreptul degradant pentru fiin
ța umană — de unde or fj ră
sărit prin Valea Jiului, din ce 
peșteră de pe vremea Omului 
de Neanderthal s-or fi pripășit 
pe aici ? — au tulburat grav 
liniștea publică. I a intrarea pe 
stadion, poliția și forțele de 
ordine au avut ocazia să „colec
ționeze" de la unii dintre ei 
lanțuri și alte obiecte conton
dente. Desigur, nu îi caracteri
zează pe toți acest lucru, dar 
să fim bine înțeleși, maimuțele 
de acest tip n-au ce căuta la un 
act de cultură, ci după gratii, la 
grădina zoologică. Lnul dintre 
ei a și ajuns, de altfel, după 
gratii, nu la o instituție aminti
ta. cj în are tul Poliției din Pe
troșani pentru ultrajul 'cu vio
lență adus unui lucrător de po
liție, care l-a invitat pe turbu
lentul „rocker", excitat de cine 
știe ce substanță, să se abțină de 
la acte huliganice. în fine, păcat 
de aceste „umbre” și pete pe 
obrazul festivalului care, repe
tăm, a avut o valoare artistică 
reală. Poate că la ediția a doua 
faptele reprobabile vor dispare 
și muzica va fi lăsată să irum- 
pă, spre bucuria noastră, a tu
turor. (H. ALEX XNDRESCU)

N U M A I
Este știut că, de regulă, în 

orașul Petroșani, comerțul de 
orice fel este laspindit peste 
tot. Nu e nici o mirare dacă vezi 
pe unii vînzind frigidere in plin 
centrul orașului, pe alții vînzind 
fel de fel de sucuri, țigări și 
altele peste tot. E rău, e bine, e 
cum o crede fiecare, dar mai nou 
și comerțul de stat procedează 
in aceeași manieră, semn că snoa
va din trecut, cu acel comerț 
de intimpinare, nu e chiar o 
snoavă in economia de piață.

Și totuși unii fac astfel de 
comerț de la începutul anului, 
iar unii nu sînt lăsați s-o facă. 
Păi, ori e albă, ori e neagră? 
Intr-un fel trebuie să fie o linie 
clară din partea celor care ce 
ocupă cu așa-zisa ordine în co
merțul orașului. Căci cazul po
vestit de dl. Balint, din Petroșani, 
ne face să credem că zicala aia: 
„pentru unii mumă, pentru li

nii ciumă" e cit nu se poațe mai 
valabilă și mai concretă la noi 
în Petroșani. Dl Balint face parte 
dintre nefericiții cărora le-au fost 
mutate in mod abuziv chioșcurile 
din zona poștei. în zona „Corni
șa". Dinsul nu vindea nici go
goși, nu vindea nici bere. nici 
sucuri, nu vindea nici gumă de 
mestecat. nici alte asemenea 
produse alimentare. El vindea 
pur si simplu flori. într-un mic 
chioșc amenajat după puterile

U bl 11 ?
sale financiare, dar soarta (deci
sa in cazul sau de pi miaua mu- 
iiicipma) a făcut sa-j l;e mutat 
chioșcul. Omul s-a supus pe mo
ment, dar cum vadul comercial 
nominalizat este imposibil pentru 
a vinde flori, față de zona cen
trală, la lei ca mulți alții care 
vind chiar și zarzavaturi, c ir 
și fructe in aceeași zonă, ba uneLj 
unități de stat ridică munți ae 
lăzi cu caise, ardei, ori alte ase
menea produse demne doar de 
piață, a venit și el pe fostul lui 
loc in intimpinarea oamenilor cu 
flori.

Insă, spre stupefacția lui, cîți- 
va dintre lucrătorii primăriei 
(nu-i nominalizăm deocamdată) ii 
fac zile fripte bietului oin, ame. 
nințindu-i că-1 amendează dacă 
mai vinde flori în zonă. R^pd- 
tăm, în zona în care se vînd de 
toate. De la ziare pe gard ți ,' 
postere deocheate, la roșii, caisa , 
.și altele. ;

Dar, dintre toți, doar dl. Balint ■ 
este terorizat de personalul pri
măriei. De ce? Nu știm Iar da- 1 
că situația va continua ne vom 
strădui și vom afla. Căci nu pu-ij 
tem crede că cineva îl șicanează 
intenționat numai pe el. Și-apoi' 
mai este un adevăr. Dacă in zona 
respectivă tot se vînd de toate 
de ce nu s-ar vinde și flori?

Gheorghe CllIRVASA

E I AI’A 1 (15 .îngust)

Fortul Constanța — Gloria Bazau 
Flacara Moreni — * 1 niiej Slobozi,i 
Chimia Hm. Vilcea — CM1 Suteava 
Unirea Focșani — C .ihlanl Piatra Neamț 
Kiur București — „Po,i“ lași

••• ia CUI Galați — Glmla Bu/uU 
C.il .itis M.m dm — Aumbuzul Buc.

F..1APA A IX-A (10 o. (limbric)

I itul Constanta - A.SA Electromureș 
Flacăra Mori ni — Unirea Focșani 
Chnnij Hm. Vilcea Ceahlăul P.N. 
FC Argeș — Steaua Miz.il
Foresta F iltici ni — F.iiir Buturi ,ti 
Gloria Bu/au - „Poli" lași
Unirea Slobozia — CS Olt '*'0 
Callatis Mangalia — CSM Suceava 
Autobuzul Buc. — Gloria CI R Galați

ETAPA A X A (17 octombrie)
Uniri a Focșani — ('lumia Rm. Vili ea 
Faur Bi.ir urrșli — Pol tul Constanța 
A.SA Eleilromuie, — Fluier.i Mori ni 
Steaua Mizil Foresta l .dli. mi 
CSM Sic ava — FU Argeș
1 1 ahliml P.N. — Unirea Sh'liozia 
„Poli' lași — Autobuzul B.ie.
t S Olt' 90 — Gloria Bazau
Gloria CI R Galați — CaH dis Mangalia

E IAPA A Xl-A (21 oclomhi ie)

Sortul Constanța — Steaua Mizil 
Flacara Mori ni — F aur București 
Chimia Km. Vil'ca — A.SA Ele ' tromiireș 
Foresta l ilticim - FC' Argeș
Gloria Buzău - Ceahlăul P.N. 
I Iriire i Sloliori.i I :nire , Foi , mi 
Gloria I H Galați — C.SM Sui |. . 
('all.itr. M.ini',.i ia — „Poli" ,1 ■ |
Autobuzul Buc. — C.S Olt 9(1

ASA Electromureș — CS Olt '90
Ste.m.i Mi.il — Gloria CER Ga ați
FC Argeș — Call.iti-. Mangalia 
f' '<• f alții ini — Autpblizul Buc.

Ei'AI’X A II A (22 august)

Gloria Buz, a — FI icăra Murim
I 'inc* .Slobozia — Cluim.i Km. Vili va 
C.SM Suceava — Unirea Fix am 
Lcahlanl P. N. — A.SA Electromureș 
„r'o’i" Ia-1 — Steaua Mi.'il
i ■> Olt '90 — Faur București
(■turla CFR Galați — FC Argeș
< .dlitis Mam ilia — Foresta l'altic ni 
Autobuzul Buc. — Portul Constmța

ETA i’A A li LA (29 .mgiist)
Fortul Crin-.: ,nța — Callatis Mangalia
1 acăra Mori ni — Autobuzul Buc. 
Chimia Km. Vilrca — Gloria Bu/,iu 
Faur cure li — C.ahlâul P N.
A.SA Li tromureș — Unire.i l'usim 
•St.aul II zi| — CS Qlt 90
FC Argeș — „Poli" Iași
l oicsta Filtinm — Gloria CFR Galați
I nirca Sl< bozia — CSM Sui cava

ETAPA A IV-A (5 si ptcmbiie)

U urea Focșani — Faur Bucuri »|l 
G oria Buzău — Unirea Slobozia
CSM Sucea . •» — A.SA Elci troinni eș
< ahlaiil P.N. — Steaua Mizil
„Poh“ la n — Foresta I ălliei ni
CS Olt '90 — FC Argeș
ti oria CFR C dați — Foitul Constanța 
l a latis Mangalia — Flacara Moreni 
Autobuzul Buc. — Chimia Km. vilcea

ETAPA A V A (12 sep. mbi o )

Fortul Con tarița — „Poli" [ași 
Flacara Moreni — Gloria ( IR Galați 
chimia Hm. Vilcea — Callatis M ,n".alia 
Faur Bucincști — ASA Elei troimireș 
Steaua Mizil — Unirea Focș.ni 
F C Aigcș — Ceahlău) P N.
Forcsta I- ilticeni — CS Olt tio
Gloria Buzău — CSM Suceava
Un rea Slobozia — Autobuzul Buc.

ETAPA A Vl-A (19 septembrie)
Unirea Focșani — FC Argeș
ASA Electromureș — Steaua Mizil
CSM Suceava — Faur București
Ceahlăul P.N. — Foiri' ta Fulth . ni
.Poli" Iași — I lar ara Moroni
CS OII '90 — Portul Constanța
Gloria CFR Galați — ( huma llm, Vilcea 

Callatis Mangalia — Unirea Slobozia 
Autobuzul Buc. — Gloria Buzău

ETAPA A Vll-A (2b Sej>l< mbrie) 
Portul Constanța — Ceahlăul P N. 
Flacăra Moreni — CS Olt 90 
Cliinua Hm. Vilcea — „Poli" Iași 
•Steaua Mizil — Faur București 
FC Argeș — A.SA Elfcti omureș 
1 ou sta Fălticeni — Unn’.a Focșani 
Gloria Bazau — Caii «tis Mangalia 
Unirea Slobozia — Gloria CIR Galați 
Autobuzul Buc. — CSM Suceava

ETAPA A VIII-A (3 octombrie) 
l'n ica Focșani — Portul Constanța 
I aur București — FC Argeș
A.SA 1 leitromureș — Foresta I alții ini 
CSM Suceava — Steaua Mizil
Ci alFăul P.N. — Flacara Moreni
„P'li" i.im — Uimea Slobozia
C.S Olt '90 — Chimia Rin. Vilci’j

Ei'APA A XII-A (31 octombrie)
Unirea Focșani — Gloria Buzău
Faur București — Clumia Km. Vilcea 
A.SA Electromureș — Unirea Slobozia 
Steaua Mizil — Flacara Moreni
FC Argeș — Portul Constanța 
CSM Suceava — Foresta Fălticeni 
Ceahlăul P.N. — zXutobuzul Buc. 
„Poli" Iași — Gloria CFK Galați 
CS Olt '90 — Callatis Mangalia

ETAPA A Xlll-A (7 noiembrie)
Poitul Constanța — Foresta Fălticeni 
Flacăra Momii — FC Argeș
Chimia Rm. Vilcta — Steaua Mizil 
Gloria Buz.au — ASA Elcctromui eș 
Unirea Slobozia — Faur București 
„Puii" lași — CSM Suceava
Gloria CFR Galați — CS Olt '90 
Callatis M ngalia — Ceahlăul P.N.
Autobii ul Buc. — Unirea Focșani

, sena i
El APA A XIV-A (II noiitnbin)

Portul Const ințd — t.'SM Stiecăva 
Unirea Focșani — Callatis Mangalia
Faur Bih iireăi — Gloria B rzău
A.SA Electi oniiireș — Autobuzul Buc, 
Sti.iiu Mi/i) — Unii ea Slobozia
FC Argiș — Ciuma Rm. Vilcea 
Foresta l alti eni — l'hieara Mori ni

i> inii nul s-.ui im hei.it coinjiotițiiJe in- 
dividii ile de lupte libere. Cele doua ciu
linii r.pri-zent.itivc A S. Jiul l’drila și 
( >SS l’etroș mi și au l.a ut, și in acest un, 
datoria pi m medaliile obținute. Începem 
h tro.pecliv a cu lin.ila de seniori unic 
liiinuț Poilnia, cal. 130 kg, a cucerit mc- 
d.iii.i de bronz. P< troșamul a avut marea 
im: le de organiza internaționalele Ro
mâniei <1 tiner t (sportivi pm.i la 20 Ic 
amg ITtiili aiul Daniel Roșia (Cat. 130 kg) 
a u al p. piana treapta de premiere CU- 
i1 i iml med ilia di aur. Rezultat bun a 

obțin ii i Dan Mat< > care se clasează pe
111 V Ij c.A. 57 kg. Sportivii antrenați 

■ le Co-’e-a M,|.inaliin și Nicolac Șcrban 
au ,ivm o i'importare foarte bună și la in- 

rnaționah'li de .înlori de la Constanța. 
t>.iniei Riișia (e.it i.!0 kg) a cucerit me
dalia de aur ai Iulm 'l’ai iuc, cat. 90 kg, 
a oi upat poziția a IV-,a.

La nivelul copiilor și juniorilor, di . I 0 
I i K.pei 11 v ,i luptelor din Vali.i Jiului, se

Ceahlău] P.N. — Gloria CFR Galați
CS Olt '90 — „Poli" Iași

ETAPA A XV-A (21 noiembrie)

Flacăra Moreni — Portul Constanța 
Chimia Hm. Vilcea — Foresta Fălticeni 
Gloria Buzău — Steaua Mizil
Unirea Slobozia — FC Argeș
CSM Suceava — CS Olt '90 ,
„Poli" lași — Ceahlăul P.N.
Gloria CFR Galați — Unirea Focșani 
Callatis Mangalia — ASA Electroni.ireș 
Autobuzul Buc. — Faur București

ETAPA z\ XVl-A <26 noiembrie)

Portul Constanta — Chimia Rm. Vilcea 
Flacara Moreni — CSM Suceava
Unirea Focșani — „Poli" lași
Faur Bucuroșii — Callatis Mangalia
ASA Electrohaureș — Gloria CFR Galați 
Sti iiua Mizil — Autobuzul București
I'C Argeș — Gloria Buzău 
Foresta Fălticeni — Unirea Sloboz a 
Ceahlăul P.N. — CS Olt '90

ETAPA A XV1I-A (5 locembi ie)

Chimia Rm. Vilcea — Flacara Moreni 
Gloria Buzău — Foresta Faltir ni 
Unirea Slobozia — Portul Constanța 
CSM Suceava — Ceahlăul P.N.
„Poli" Iași — ASA Electromureș
CS Olt '90 — Unirea Focșani
Gloria CFR Galați — Faur București 
Callatis Mangalia — Steaua Mizil 
Autobuzul Buc. — FC Argeș 

Lupte libere
oi iljia Ion < oi bei la Jiul Peti iJ.i, iar M
< S.S Pitroș.im Gheorghe Raducu și
I agaș. Cu sportivii pe care-i antrcneazâ^J 
au reușit Ia finala rezervata cluburilowtl 
sportive școlare de la Brașov trei medalii.® 
argint, prin lanoș Biro, cat. 47 kg, și bronz! 
prin Daniel Bostănai u, cat. 40 kg, și ErvilC 
Kiss, cat. 55 kg. La finala cadcților de li’ 
l’.g. Mureș, cel mai bine se clasează pe-» 
trilcunul lanoș Biro, la cat. 17 lig. DtjbiJ 
șase victorii la tuș și două la punctc,V 
cișligă scria, insă în finala mare pierde ' 
la puncte cu mai experimentatul Jolt SzaUj 
mari, astfel cucerind încdalin de argink.-i 
Din septembrie, lanoș Biro va face parte ,' 
din Iotul național de juniori. La aceeași 
finala, Ervin Kiss, cat. 55 kg, locul IV, | 
D„nii 1 Bost .naru, 40 kg, locul VI ți Mi- 
h.uță ( tilda, cat. IH kg, locul V II. In 
toamna meope campionatul pe echipe di- 
vi/i.i A. unde .iș'eptâm ea lini Petrila ' 
uri e pi una dm treptele podiurnului de 
(II emiri e. (G ('.).
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Actualitatea internaționala
SITUAȚIA DIN MOLDOVA

Ieri au continuat, la Chișinău, 
lucrările Parlamentului Republi
cii Moldova. Punctul principal al 

, ordinii de zi este același din ziua 
'precedentă: confirmarea de că- 

1 tre forul legislativ a membrilor 
cabinetului premierului desem- 

(nat, Andrei Sanghcli.
Discuțiile pe marginea 

nerilor premierului au fost 
prima zi destul de aprige.

propu- 
în 

dar 
pînă la urmă cabinetul Sangheli 
a început să prindă contur, deși 
o bună parte din parlamentari, 
după declarațiile lor, trăiesc cu 
imaginea unui cabinet, deci a 
unui executiv în totalitate subor
donat președintelui Snegur, ccl 
care, de fapt, girează fiecare 
confirmare de portofoliu.

Potrivit declarațiilor exprima
te de președintele Snegur, înce- 

i pînd cu ziua de ieri, a început 
retragerea trupelor rusești im
plicate în conflictul din Trans
nistria. Retragerea survenită în

urma înțelegerilor directe dintre 
președintele rus Boris Elțîn și
președintele Moldovei, Mircea 
Snegur, va dura 7 zile și se va
desfășura sub supravegherea ob
servatorilor militari aî celor 4
țări mediatoare: Rusia,■ Ucraina, 
România și Moldova.

In cadrul discursului său, refe
ritor la această problemă, 
dintele Snegur a apreciat 
meni clogioși activitatea 
matică a reprezentanților
nici în soluționarea pe cale paș- 

zona

preșe- 
în ter- 
diplo- 

Româ-

nică a conflictului din 
Transnistria.

DEZINFORMARE

Deși în ultimele zile, situația 
din orașele din stingă Nistrului, 
în urma înțelegerilor convenite 
pare să ducă la o soluționare paș
nică a acestui conflict, postul de 
radio 'din Tiraspol, a difuzat în 
cursul serii de luni o nouă emi
siune în limba moldovenească, 

plină de acuzații și aprecieri ve
ninoase ja adresa Moldovei șl 
României, evidențiinnd avanta
jele separării de Republica Mol
dova a Transnistriei, precum și 
pe cele ale rusofoniei. De altfel, 
nLi este pentru prima dată cînd 
acest post de radio i 
fățiș la dezinformarea 
lației moldovene cu privire 
situația din Transnistria.

procedează 
i popu

la

CRIZA IRANIANA IA SFÎRS*"D

In urma disputelor asupra In
trării observatorilor și experților 
ONU în clădirea Ministerului A- 
griculturii din Bagdad, organis
mul mondial a fost nevoit să ac
cepte doar una din condițiile pu
se de Irak: în grupul 
tori și experți să fie 
tanți ai țărilor care 
fost implicate direct 
din Golf: Rusia, Germania, Sue
dia .și Olanda.

In vreme ce toată lumea se 
strofoacă pentru armele nuclea-

de observa- 
rcprezen- 

nu au fost 
în războiul

■W 
I 

I 

I 

I 

I •

„marele" 
,mama bătăli- 

Golf) nu s-a 
că dușmanul

re ale Irakului, Saddam Hussein, 
intr-un moment de liniște abso
lută își decorează generalii și lan
sează noi apeluri la unitate • în 
jurul conducerii Irakului, pentru 
•fi așa cum a afirmat 
conducător arab, „ 
ilor" (războiul din 
sfîrșit încă, pentru 
nu doarme.

Cu toate acestea
solicită intens autorizarea inter
venției militare în Irak, lucru pe 
care s—ar putea să-l facă și fără 
această autorizare întrucît Sad
dam se face vinovat de nerespec- 
tarca rezoluțiilor ONU.

insă, Bush

VICTORIOS IN ALEGERI

Partidul conservator 
de guvernămînt, de mai 
decenii, 
ric în alegerile legislative, asl-
gurîndu-și peste jumătate din
numărul locurilor din Parlamentul 
Japoniei.

japonez, J 
multe l 

a repurtat o nouă victo- *

|I

hOROSCO?
LEU

(23 iulie — 22 august) |
Cu bune și rele, una peste alta, 

bilanțul zilei e, totuși, pozitiv,
FECIOARA J

(23 august — 22 septembrie)
Planul dv. este bun : omul pe 

care-1 vizați este rău.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Cel ce vă „duce" arc de gînd 

să vă lase. Fiți prodcnt(ă.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Aruncați momeala, dar nu In- 

tindeți prea mult coarda I
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Zi favorabilă cumpărăturilor, 

și,' în egală măsură, „vînzării".
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
E o vorbă despre facerea de 

bine, care are legătură cu părin
ții — meditați la sensul ei pro
fund... uman !

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Un „pumn de fier" se zbate 
propria-i, închisoare, cu gîndul 
răzbunare.

în 
la

VlNZARl — CUMPĂRĂRI

ii

ANIVERSARI

TOT ce poate fi mai bun și mai frumos. Ia ceas aniversar, 
pentru iubitul nostru Lazăr Ion, un sincer la mulți ani, multă 
sănătate și fericire din partea familiei. (3644).

IUBITEI mele soții Iubi, cu ocazia aniversării a trei ani de 
la căsătorie, multă fericire, noroc în viață în un sincer „T'.a mulți 
ani !“. Cu toată dragostea, Pilu. (3642).

t

Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 
parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate

VlND apartament trei camere, str. Republicii, 78/2. Telefon 
44144. (3641).

ViND antenă
16. (3639).

VlND familii
(3618).

VlND urgent 
linichigeric Dacia 
42683, intre orele

VlND microbuz Ford Diesel, 9 locuri, Mcrcedes Cobra Diesel 
și Dacia 1 310 Break. Str. Gh. Barițiu, nr. 26, telefon 45148. (3643).

CUMPAR-l’REI AU contract apartament zona minei Petrila, 
între orele 15—22, str. Al. Sabia, bloc 2/47 Petrila. (3634).

ROG cumpărătorul mașinii Dacia 1 300 cu nr. 1 AR 8265, să 
sune urgent la telefon 109, 411 în oraș Pincota, județul Arad. (3592) 

DIVERSE

satelit, preț negociabil, telefon 14756, după ora

de albine în cutii. Telefon 70302, după ora 20. .

motor set nou Borgo, două cutii viteză și piese 
I 100 în stare perfectă. Greu Gheorghc, telefon 
9—15, 44722, între orele 17—23. (3633).

ZORI NOI
Numai prin intermediul cotidianului nostru intrati 

rapid și direct în toate mediile din Valea Jiului!

I ime is money“
Ziarul „Zori noi" o dovedește o data în plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare graf'că 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 
„Zori noi"!

Numai jnin noi înfrăți în miezul afacerilor prospere!

Societatea Comerciala
IESM A S A Cupeni

V I N D E
i»iouz laminat și turnat de dimensiuni diferite.

I’rcț negociabil și avantajos.
Telefon : 60800.

SOCOM „UNIREA", BAR „COLA", organizează în data de 31 
iulie, ora 8, selecție in vederea ocupării a două posturi dc chel
neri ță.

Condiții ; absolvente de liceu, sub 25 de ani. Informații, str. 
Ax ram lancu. nr, 8. (3626).

SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament două camere Vulcan cu garsonieră con-: 
fort I, sau apartament Petroșani. Vulcan, str. Republicii 69, bloc 
D 8, sc. II, ap. 64. (3636).

SCHIMB apartament două camere Petrila, 8 Martie, bloc 3, 
ap. 16 (cu sobe teracotă și parchet nou), cu apartament 2—3 ca
mere, Petrila zona Căprioara sau str. Minei. (3637).

DECESE .

MULȚUMIM celor care prin prezență și flori au fost alături 
dc noi la marca suferință pricinuită de pierderea celui care a 
fost un bun si iubit sol, tată, frate, bunic si unchi

KUNIG IIEINR1CH
O<lihnească-se în pace. (3G35

WOltl. nicolae
Odihncaseă-sc in pace. (3610)

COMEMORARE

S( >1 1 V • > ., alint, itnp’iiii' ■ .i uimi n d R. 11. ' i"
»»• tlllla „ l "I l i,, .i fir.? iui biln soț, t i'.ă și hunii?

DII.IA Ml HON
Nu l vom tit<i ni< iod >tu

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

înlocuirea se produce chiar în 
momentul cînd conchideți că 
sînteți de neînlocuit.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Necunoscute sînt căile domnu
lui care vă dă tîrcoale...

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Conjuctura vă obligă 
compromis 
imediat.

la un
acceptabil, cu profit

GEMENI 
mai — 21 iunie)

Acomodare greoaie la noul an
turaj, în pofida aportului substan
țial de

Deși 
zadar,

(21

stimulente.
RAC

(22 iunie — 22 iulie)
vi se pare că munciți in 
recompensa nu c departe.

Programul TV
7,00

11.30
12,10
13.10
13.40
14,00
14.10
16,00
16,20
16,50
17,00
17,05
17.30
18,00
18.40

19,00
19.30
20,00
20.30

23
,35 
,23

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei.
Film serial.
Marc și Sophie. (Episodul 3). 
Super Channcl.
Ora dc muzică.
Vîrsta a treia.
J.O. '92. Tir.
Actualități. Meteo,
.T.O. ’92. Box.
Studioul muzicii u.oare, 
Arte vizuale.
Tragerea Pronoexpres. 

Actualități.
15, 16, 17, 18.
Reflector.
Studioul electoral.
Tele-discul muzicii popu

lare.
Reportaj TV.
Desene animate. 
Actualități.
Film serial.
I Ierni ngway.
(coproducție SUA — Franța 
— Germania — Italia — 
Arglia, 1987).
Episodul 1.
Memorialul durerii. 
J.O. '92. Buletin Olimpic. 
Actualități.
Documentar științific.
J.O. '92. Rezumatul zilei.

/

ECHIPA DE SERVICIU
Sccrelar de redacție 

Ștefan CIMPOI
Responsabil de număr
Gh''org1ic ClHRVASA

Coi e< (ura :
Emili, AClIIREJ și Viorii a IIR ți' I IsCU

„ZORI NOI" S.A. 
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Cotidianul dc opinii și informații al 
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