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Înțelepții învață din experiența altera
ta îne- putul lui august, acum 

doi ani. trupele irakiene intrau 
in Kuweit și declanșau una din
tre cele mai mari crize dc după 
al doilea război mondial. Dc la 
Încheierea conflictului din zona 
Golfului, o comisie internațională 
de experți. a început, la cererea 
Consiliului de Securitate alo ONU, 
un program de inspectare a di
verselor clădiri ministeriale din 
Bagdad, în care se presupune, nu 
chiar Sntîinplutor, deoarece sate
liții americani au șî astfel de 
misiuni, că se află documente re
feritoare la armele chimice, bio
logice, etc., ale Irakului. Înfrînt. 
Har nu îngcnunchiat, Saddam 
Ilussein nu sc lasă intimidat dc 
embargoul prin care eslc sanc
ționat Irakul.

Dar iată că, potrivit unor dez- 
v iluiri do senzație din presa a- 
m ricana, ar fi iminentă o mită 
acțiune punitivă a .Statelor Uni
te împotriva Irakului lui Saddam 
ilussein. Oricît s-ar nega, oficial, 
o asemenea intervenție americană 
are totuși legătură cu campania

electorala a lui George Bush 
pentru un nou mandat Ia Casa 
Albă. Potrivit sondajelor de opi
nie, Bill Clinton are o cotă de 
53 la sută din intențiile de vot 
ale electoratului, în vreme ce ac
tualul președinte este în scădere 
de popularitate. Sc presupune că 
o nouă intervenție în Irak l-ar 
propulsa pe George Bush în cursa 
electorală.

Dar tot această lună îmi amin
tește dc puciul, din 18 august, 
anul trecui, dc la Moscova, des
pre care Eduard Șevardnadze, a- 
semenea unui oracol, prevenea 
pe cei care aveau urechi să a- 
Udă. Și acum sînt destule temeri 
la Moscova unde, datorită de
gradării economico, sociale a mo
dului dc viață al prp ili.iei. lî ■ 
ris Ellin eslc tot nai c-nlistat.

Cu convulsii care iau forma 
unor lupte în care zilnic sini 
zeci de morți și răniți, mozaicul 
etnic, cultural, rasial și confesio
nal dc pe cuprinsul Comunității 
Statelor Independente este în ac

tualitate, îndeosebi prin ce se 
petrece in țările caucaziene. Si
tuația actuală și perspectivele 
din enclava Nagorno-Karabach 
sînt tot cețoase, adevăratul răz
boi dintre Armenia și Azerbaid
jan continuînd să facă numeroa
se victime.

Se reaprinde conflictul în 
Georgia unde a revenit ca lid ’r 
Edward Șervardnadze, cel ca-e 
acum doi ani, chiar in ziua cind 
coloanele irakiene intrau în pros
perul șeicat Kuweit, pescuia păs
trăvi la Irkuțk împreună cu oas

petele lui, Jamcs Baker. Amin- 
doi știau, nu am nici o îndoială 
despre ce se petrecea in Orien
tul Apropiat. Acum, după doi 

ani, Șcvardn idze, r.i un bun 
georgian ce este. Ime prea mult 
la unitatea statului pentru a per
mite atomizarea lui prin ind>-

Tiberiil SPATAIÎU

(Continuare in pag. a 2-a)
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(Imperiul Otoman, i 
riul Il.ibsbiirgic) I

In slujba presei PIINE

La mănăstirea Hurez, din ju
dețul Vilcea, a avut loc, dumini
că, slujba dc canonizare a știu
tului martir Constantin Brinco- 
veanu, decapitat, împreună cu 
cei patru fii, de turci după ce a 
refuzat sa treacă la credința mu
sulmanei.

Domnitor al Țârii Românești, 
din 1G88 pină in 1711, Constan
tin Brîncoveanu a reușit să men
țină autonomia țarii aflată intre 
tr< i imperii (’ 
Ru i ți Impe 
Sub domnia lui 
Jii .irv.ovț unu, care 
acum în lumea sfinților, a inflo- 
rit e ulti.ira și arta, creindu .se ș 
d /.voltinrlu-sc stilul brincove- 
ri (T. SPATARU)

Constantin 
a pășit e

lin | 
dc I 

:?l
I

In munca noastră <Je- zi cil zi, 
lin loc deosebit ele important il 
ocupă difuzarea. Pentru ca fara 
vinzatorii dc ziare* informațiile; fle
care noi le lansăm n-ar ajunge 
la dumneavoastră.

La Vulcan, timp ele 27 ele ani 
doamna JACOB Zl’l’A a lucrat 
numai in acest domeniu, fiind 
una din colaboratoarele noastre 
cele mai atașate. De la dala de- 
13 august a.c. (zi ce- dorim 
aducă numai și numai i 
doamna Zita
Pentru fot ce a făcut in sprijinul 
ziarului nosțru — și al presei 
in general — ii mulțumim 
dorim ani mulți 
acum inainte- !

Redacția
„Zori

Zile le trUc iile la Vulcan, unde
va lingă Clubul copiilor, s-a des
chis o noua brutărie. Particulară, 
ce-i drept și cu f lină nesubven- 
țion ii.î. insă pe fonduj crize’ de 
piinc cu care se confrunta și 
V'iVantll, apariția acestei brută
rii nu țoate Ii decît benefica 
Vom reveni cil amănunte. (I'.V.).
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a ieșit Ia pensie.
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IX ACEASTA SAI’TAMINA, în ziarul nostru puteți citi:

■ Plinea — se întrevede o raz.â dc speranță;
■ Legea nr. 8.V1992 privind vinz.area dc locuințe 

spații cu alta destinație, construite din fondul de stat 
toridul unităților economice sau bugetare de stat ;

P Vom avea căldură și apă caldă la iarnă?
■ Poliția și stoparea flagelului infracțional;
■ Comandtunentul pompierilor nc «iVcrtizează ;
■ Prețurile și devansarea reformei.
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— Gîndunte unui parlamentar 
în vacanța —

Calea deșertului
Cînd Moise și-a luat poporul clin sclavie și s-a îndreptat spre 

Pămintul Făgăduinței, s-a izbit de încăpâținarea fierbinte a de
șertului. Laptele și mierea promise nu s-au aratat imediat. Po
porul a rătăcit ani lungi prin nisipul arzător al pustietății. Mulți 
au pierit, mulți au încetat să rtuii creadă în idealul ales. Unii se 
botarîseră să se întoarcă iar la lanțurile sclaviei, doar, doar vor 
scăpa dc coșmarul incertitudinii. Rină la urmă înțelepciunea po
porului a învins teama de necunoscut. Cu prețul unor mari sa
crificii, Moise și ai lui au ajuns acolo unde și-au propus.

In 1989 ne-am sfărîmat lanțurile sclaviei comuniste. încreză
tori și veseli, ne-am îndreptat spre o lume nouă, plăsmuită de 
imaginația noastră. C) lume închipuita a bunăstării, justiției și ade
vărului, așa cum putem intilni in multe țări europene. Căutam o 
Lume a Făgăduinței, proiectată după exigențele slirșitului de mi
leniu. O lume cu economie dc piață, cu proprietate privată, cu a- 
bundență de mărfuri, cu libertate dc opinie, cu sindicate libere 
și pluralism politic. Am pășit siguri spre acest vis frumos, dac 
foarte curind ne-am trezit în deșertul tranziției. Aspro, uscat, cu 
prețuri usturătoare, cu șomaj, restructurări și alte blesteme. Mu 
mulți bărbați arătoși au început să-și dispute viol-nl postul 1 ti 
Moise. Ni s-au incurcat hărțile. Idealul nostru a început să para 
o himeră. Unii au propus să o luăm direct spre Apus. Alții cer 
cu insistență să pornim iar spre Răsărit. Poporul, descumpănit si 
obosit, nu știe ce trebuie să facă. Unii cer să nc întoarcem iar la 
lanțurile sclaviei comuniste, nu înainte de a le nichela fnirno- 
Alții spun să mergem tot inainte, ușurel, fără grabă. Dar de-er- 
tul e fierbinte și nemilos. Deșertul nu așteaptă. Nu iartă.

Ne uitam in jur și vedem, ca o tristă consolare, că si rusii, u- 
crainienii, bulgarii, sirbii, mongolii, albanezii se luptă din grea 
cu deșertul. Toți cei ce s au jucat cu lampa lui llici infrimtă as
tăzi un deșert, mai marc sau mai mic. Cei mai avansați si mai 
apropiați de țintă sint cehii, ungurii, slovacii și polonezii' Aceștia 
au plecat mai de dimineață. Excepție fac nortl-coreenii si cuba
nezii, caic încă se mai joacă dc-a epoca de aur

Poporti] nostru c nerăbdător și are tot dreptul sa lie. De 
cincizeci dc ani e supus la tot soiul de experimente socialo. Po
porul e descurajat. Biblicul Moise ridica moralul poporului său lu
cind minuni. Astăzi, după desființarea CAER-ului, minunile se 
fac mai greu. In zadar ridică Stolojan brațele spre* soare. Nu mai 
plouă cu prepelițe fripte, nici cu mană cerească. Nu ploua nici 
măcar cu apa. Și atunci primul ministru e nevoit să școala din 
chimir ultimul dolar și să cumpere un milion de tone dc grîu 
din Franța și Canada. Poporul se liniștește pentru o vreme. Șî 
mai facem cîțiva pași pe drumul de foc al deșertului.

E rușinos să cumperi grîu, să aduci grîu străin în România, 
țară în care, cîndva, călăreții perși culcau cu lăncile spicele înal
te. Dar agricultura noastră, fără militari, elevi si studenți, Iși 
revine greu după treizeci de ani dc colhoz. In genunchi. îmbătrî- 
nit, dc ani și umilințe, țăranul român își lucrează cu unghiile pă
mintul. Și acest pămînt. care a fost cîndva grînarul Europei, va 
rodi în curînd Trebuie să rodească.

Tragismu] situației noastre e ușor de înțeles. Ne aflăm sus
pendați intre două lumi. Lumea comunistă, de curind părăsită, 
care ne atrage uneori irezistibil cu forța unei îndelungate obiș
nuințe. Și lumea nouă. lumea iluziilor noastre, caic refuză încă 
să ne primească.

Cel mai important lucru este să nu ne pierdem speranța. De
șertul nu este fără de sfîrșit. Un astfel de deșert purificator au 
traversat și nemții, și americanii, și francezii, și japonezii. 11 vom 
trece și noi. Dar să nu ne pierdem credința in ideal. Să nu ne 
vindem iar libertatea pentru un colț de pîine Șl o cana de ap.' 
Trebuie să ne călăuzim cu toții după steaua speranței. O st.-a 
caro nu mai are cinci colțuri și nu mai strălucește pe turnul 
Kremlinului. Liberalismul, social-dcmocrația, fescnismul și țără
nismul sînt doar forțe in compunere Ele trebuie să dea o rezul
tantă. care să devină forța motrice a popoi ului.

Ne afl .m într-un ceas greu, prinși in capcana fierbinte a de
șertului. Trebuie să nc ținem bine. Am mai fost noi loviți de 
cutremure, ciumă, bolșevism, inundații, fascism tătari și lăcuste. 
Și piuă la urmă am învins. Istoria n-a putut niciodată înghiți 
acele popoare care și-au păstrat intactă speranța.

Valcriu BUTULESCU

Excursionist și... pistolar
La Lupciii a fost arestat de poliție p<nliu port ilegal de armă 

Boțni Nicolae, dc 29 ani, domiciliat pe bul vardul Păcii, nr 20/22 ; 
laia ocupație. Mai precis ii plâ'cea sa călătorească. Ce- a ce nu e 
râu. Dlip.i revenirea sa dintr-o excursie recenta in Iugoslavii, 
abia ajuns acasă, a avut o altercație cu soț i;i cu care se află ’n 
divorț, nmenințind-o și chiar lovind-o cu un pistol nulii r. mur'a 
Stcyer. El declară că pistolul l- ir fi găsit în Ara I. Poliția l-a 
arestat pentru deținere ilegală de arma, < on' imiindu-se cercetă
rile. (II).).

CRIZA
Ajunși in criza ele timp, na- 

ționul-liberalii au holaril in ul
timul ceas — ceasul Înțelepților 
— sa sc rotraga elin cursa prezi
dențiala Și uite aș.i, Im hifringc- 
rca cu un scor categorie pe care 
au suferit-o in mai 1990 ei a- 
d.uigâ cu anticipație și infringe- 
re-a din septembrie 1992. Ca in
tr-o anumită competiție sportiva, 
abandonul arc nota lui dc ele
ganța spic deosebire dc knock- 
oul și e mai înțelept sa pierzi 
paslrimlu-ți veri icniilatc-a și dem
nitatea ele luptător, docil să fii 
scos cu targa din ringul întrece
rii,

1 aptul va fi comentai piuă la 
saturație. Se va spune ca deci
zia ;i fost luată in criza ele timp 
dar, după opinia noastră este

DE VALORI
ia e străbătută de multe și va- 
i ițele seime ld;-ca liberal i 
singur,i, parti-l • care o 
sini mai multe'. O alianjA 
zic sc contureze, spre 
facția aproape vizibilă a 
sărilor. Ce h' e ilCVa 
miile ele apropiere 
un eșec trecut discret cei vederea. 
Și sc pare ca divizarea ‘mea 
va accentua, fiind posibila și 
sinul acestui partid o ruptură in 
jurul liderului sau tradițional. 
Căci, Raelei Campcanu este cel

Ion MUSTAȚĂ

criza dc 
liderii 
locul 

politic, 
opțiunea

vorba și despre o acuta 
valori. I i 
UNI-, sini 
partidului 
ci curios- 
probabilă a electoratului intrucîl 
cu mijloacele ele care elispun 
și-au putut organiza propriul 

—sondaj de informare. Șt atunci,
devine lipsita ele sens o lupta 
surdă și oarba fără șanse dc 
cișlig. „Șahul la rege" a fost pa
rat și partida e pierduta. In a- 
ccste condiții, ultima manevra e 
cea mai rezonabilă : toata aten
ția să fie acordată alegerilor le
gislative, coca ce nu e ele negli
jat

C'.e și cceilogismul, mișcarea 
notislru liberala post-revolulioritt-

ora actuala, 
conștienți dc 
in eșichierul 

in linii mari

? una 
apără 
intir- 
satis- 

adv r- 
incercări ti
ni soldat cu

se
in

(Continuare in pag- a 2 ■)
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Mica industrie
ca

o mare șansa 
lea privatizării |

Există fără îndoială, cel pu
țin pe plan teoretic, un curent 
de opinie puternic în 
reformei economice.

Puțini sint cei care 
necesitatea reformei in 
Pe plan practic, lucrurile 
însă, mai complicate. “ 
privatizării, conform 
date statistice, nu depășește 
la sută, ponderea fiind deținută 
de activitățile din sfera circula
ției mărfurilor și comerțului. In 
industrie, privatizarea deține în
că un procent nesemnificativ. 
Majoritatea agențtlor productivi 
continuă să fie cei ce activează 
în societăți comerciale cu capi
tal preponderent de stat.

Sint semne evidente că pro
cesul privatizării este abia la în
ceput și va fi de lungă durată. 
Intre timp, șomajul este în creș
tere, ca urmare a reducerii ac
tivității de producție, chiar și în 
unități economice care pînă nu 
demult aveau un bilanț economic 
din care rezulta profit, dar 
ajuns din diferite motive 
pragul falimentului. Cauzele se 
cunosc : blocaje financiare, 
capacitatea de plată, lipsa ma
teriilor prime sau a comenzilor 
care să acopere producția.

Cu toate acestea, privatizarea 
face pași înainte, demonstrind 
ți posibilitățile nelimitate in com
parație cu activitățile economice 
bazate pe vechile structuri de 
producție, ultracentralizate.

S-au găsit și în municipiul Pe
troșani oameni de curaj, care 
au început pe cont propriu afa
ceri în domeniul industriei. Dar 
despre aceștia, din păcate, s-a 
scris mai puțin. Vom începe in 
viitor să abordăm problemele a- 
cestor oameni, întrucît nu sint 
lipsite de interes pentru cititorii 
giarului nostru.

La 1 septembrie se va împlini 
un an de cind in Petroșani a 
luat ființă Societatea cu Răs
pundere Limitată „Promet". Spre 
deosebire de alte societăți de

favoarea

con testă 
economie, 

sint, 
Procesul 
ultimelor 

28

au 
in

in-

acest tip, care reprezintă majo
ritatea, cantonindu-și activitatea 
în domeniul alimentației publice, 
comerțului sau băuturilor alco
olice, „Promet” are profil in
dustrial. Obiectul de activitate, 
deocamdată, plasele împletite 
din sîrmâ. Patronul, domnul Teo- 
fil Chiș, avîndu-1 ca ajutor 
sprijin pe fiul său Cornel,

ț* 
a 

pornit la drum cu un mic atelier 
și 6 salariați. Prins de treburi 
de dimineața pină seara, zilnic, 
patronul își îngăduie o pauză de 
prînz, acasă. In acest moment a 
avut amabilitatea să-mi vorbeas-

ECONOMIA, 
ÎNCOTRO ?

ca 
in 
a

un 
de 
la

că despre activitatea și viața sa. 
„Am lucrat o viața de om, 
muncitor, iar apoi maistru, 
secția de confecții metalice 
întreprinderii de utilaje miniere
din Petroșani, de unde am ieșit 
la pensie. Dar, nu am acceptat 
să tiu un simplu pensionar. Ne
voia de activitate, de muncă, pe 
care am simțit-o o viața întrea
ga și-a spus cuvîntul. A fost un 
act de curaj să pornesc la 
drum nou, investind bruma 
economii pe care o aveam
CEC. Am muncit pe ruptele, dar 
cu satisfacția că, ceea ce fac, fac 
pentru mine și pentru cei cițiva 
asociați sau salariați, ziceți-lo 
cum vreți. Am închiriat un te
ren. Am ridicat o baracă meta
lica și am procurat mașinile u- 
nelte necesare. Multă alergătu
ră a necesitat întocmirea acte
lor legale. Nu-i deloc ușor nici 
acum. Dar nu pot spune că nu 
am unele satisfacții și mai ales 
un lucru cu mult mai important: 
încrederea in viitor și sentimen
tul ca aduc bine oamenilor, ofe- 
rindu-le locuri de muncă și po
sibilitatea de a câștiga un ban 
in mod cinstit".

Criza de valori
(Urmare din pagina I)

care nu a răspuns la mina Întin
sa din partea celorlalți lideri li
berali, motivind refuzul cu do
rința lui de a păs'ra unitatea și 
puritatea partidului. Sau a vrut 
poate să păstreze altceva...

Este cert că în prezent libera
lii nu dispun de un lider 
pentru prezidențiale. Iată 
duce dezbinarea. Daca, 
mai 1990, strategia internă 
beralilor era alta, respectiv 
se îngrijeau de lansarea In 
pontica a unor tineri cu perspec
tive reale de afirmare, cu totul

ca 
se influ- 
candidat 

pre-

Despre „Promet” SRE 
flat multe alte lucruri 
sânte. Intr-un singur an, 
ția zilnică s-a triplat. Numărul 
salariaților a crescut de la 6 la 
28. Se lucrează cîte 8 ore pe 
trei schimburi, inclusiv simbăta. 
Cîștigul oamenilor este în acord 
direct. Fiecare e plătit atît cît 
lucrează. Cu nimic mai mult 
sau mai puțin. Ciștigurile varia
ză de la om la om, fiecare avînd 
atîta cît produce și o evidență 
clară a ciștigului său zilnic. Dar 
nimeni nu stă degeaba, cum 
mai întîmplă în societățile 
capital majoritar de stat sau 
regiile subvenționate. In caz 
o mașină se defectează, 
schimb, printre muncitorii sala- 
riafi se află și policalificați care 
fac pe loc reparațiile electrice sau 
mecanice, avînd la dispoziție 
scule, dispozitive și piese de 
schimb. Este în interesul oame
nilor să funcționeze fluxul de 
fabricație cît mai bine. Există 
multă bătaie de cap cu aprovi
zionarea cu sîrmă și cu desface
rea plasei. Dar firma a cîștigat 
încrederea beneficiarilor și fur
nizorilor. Aprovizionarea se face 
de la Cîmpia Turzii și Hunedoa
ra, cu mijloace de transport în
chiriate. Transportul mărfii se 
face la înțelegere cu beneficia
rul, de către patron sau de 
neficiari.

Principalii beneficiari sînt 
ploatarile miniere. Dar sint 
ce in ce mai multe solicitări 
partea particularilor și societă
ților comerciale. Sînt asigurate 
comenzi pentru livrare de marfă 
pe tot anul. Prețurile de livrare 
sint mai mici decit ale ateliere
lor similare ca profil de pro
ducție, din municipiul nostru. 
Dar mai ales își spune cuvîntul 
calitatea și corectitudinea în 
livrarea comenzilor la furnizori. 
Rebuturile nu se plătesc. Și 
se înregistrează rebuturi.

Profitul e mic, dar sigur, 
timp. încurajat de succesul 
pînă acum patronul are și [ 
nuri de extindere in viitor. Și-a 
propus să mai dea de lucru la 
cel puțin alți .10 de salariați.

încet, dar sigur, privatizarea, 
cel puțin in domeniul micii in
dustrii începe sa-și arate roade
le firești, după ce inițiativa și 
hărnicia au capatat calc libera.

am a- 
intere- 
produc-

se 
cu 
în 

că 
pe

be-

ex- 
din 
din

nu

, in 
de 

pla

V ioi el STRAUȚ

apt 
unde 
după 
a li- 
dacă 
viața

altele ar fi acuma dateie proble
mei. Nu este o criza de valori ?

Va fi foarte greu pentru l'NL 
să se detașeze fața de celelalte 
formațiuni politice in alegerile 
pentru Parlament. Ne știe 
cele două „participări" 
cnțeaza reciproc. Un
valoros pentru funcția de 
ședințe atrage electoratul creind 
de la sine un avantaj și pentru 
partidul care-1 susține. De aceas
ta data, PNL va fi lipsit de acest 
avantaj și este posibil sa culea
gă o recolta electorala mai mica 
decit și-a planificat.

Dar, ce să-i faci, așa e in 
vremuri de criza...

Înțelepții învață 
din experiența altora

(Urmare din pag. I)

pendența Abhaziei (care este o 
mică republica autonoma in 
Georgia, de numai «,6 mii km.p, 
eu o populație de aproximativ 
550 000 locuitori) să fie indepen
dentă. După conflictul dintr-o 
altă parte autonomă, de această 
dală numai regiune, a Gcorgiei, 

de Sud, trupele gruzine au 
în Suhumi, 

sub pretextul 
fideli fastului 
Gamsahurdia. Prin 

fârimițarea foști i

fost.i 
mon- 
unde 
ciuda 
caști-

Osetia 
,intrat 
hazfi, 
celor 

I 6viad
i (nare ........... ,......
I Sovietice continuă

capitala ab- 
infringerii 
președinte 

ur- 
Uniuni 

printr-o au- 
I tentică stare belicoasă în țările 
' caucaziene unde și țarii an pur

tat lupte, așa cum spune în mi
nunata nuvelă „Hagi Murad", 
Ix-v Tolstoi.

Ca altădată, acum aproape două 
sute de ani, in vremea lui Con-

stantin Brîncoveanu și mai tîr- 
ziu, cind țara se alia intre trei 
imperii, acum ne găsim in apro
pierea conflictelor, doar Dunărea 
ne desparte, de o zona in care 
clocotește ura dintre etniile 
Iugoslavii. Primul război 
dial a pornit din Sarajevo 
continuă să alba loc, in 
trupelor neputincioase ale
lor albastre ale ONU. lupte vio
lente între forțele croalo-musul- 
mane și sîrbi.

Se spune intr-o zicere mai ve
che că oamenii înțelepți Invațu 
din experiența altora, dar proș
tii nici dintr-a lor. îmi place să 
cred că sint' m înțelepți, așa cum 
sînt multe semnale care vădesc 
preocuparea penii u elementul lt 
ordin și stabilitate națională, mai 
presus dc toate cancanurile poli
tice, inevitabile dc altfel.

t 
I 
I
! 

I

„Animalele se țin in curte"
Sînt cetățeni care au reclamat 

că, din „hapurile" cu stricnină 
pregătite pentru cîinii vagabonzi, 
au gustat și animalele dumnea
lor. Wn locatar de pe strada Ve- 
nus duș Petroșani a sărit în sus 

Ică, din această cauză, j s-a pră
pădit un porc. Altul a zis că i-au 

1 căzut late cîteva găini.
Miercuri, 12 august, după o- 

Irele amiezii, am mers in zona 
respectivă. In sau pe lingă

I containerele de lingă Școala ge_ 
’ nnralo t M •

Inerală nr. 7 n-am mai zărit nici 
un cadavru de cîine. Totuși, oa- 

- menii își amintesc cum a fost 
se prăjeau 

Boteza tu 
discut in 
răcoritoa- 

„Venea miro_

de cîini, da’, după aia, adunfl-ț 
domnule, și îngroapă-ri l>ac-aa 
murit Șl animale ale oamen lori 
Domnule, eu știu că fiecare gos
podar, trebuie să-și țină anima
lele în curte. Și eu ana porei, 
da-i țin acolo! Așa îi feresc da 
trichinoză. Păi să fj văzut cum 
trăgeau porcii de clinii ăia morțil 
S-apoi, nu poți ține o rufă PO 
sfoară, că vine porcul și trage 
de ea șî ți-o dă jos. Porcii și 
găinile se țin In curte. De asta 
nici 
de“.

O
rău
debordează din cele două con
tainere) ar fi ridicat la timp. 
Altfel, pină în 15 luna viitoare, 
data la care elevii încep școala, 
ce! care își vor ocupa locurile 
în băncile din clădirea alăturată 
vor fi nevoiți să tragă pe nas 
izuri deloc plăcute.

I menii iți ««nnniesu cu 
in zilele cînd hoiturile

nu mai avem aici zonă ver
ii 

ultimă constatare: n-ar fj 
dacă gunoiuj menajer (car*

Ila soare. Dl. Vasile 
din blocul 7, cu care 
preajma chioșcului de 
re, Imj relatează:

| sul de la containere pînă aici, la 
| blocul meu. Pe o rază de 500 de 
I metri nu puteai sta. Mureai în

cet. Eu înțeleg să faci curățenie

I

Gheorghe OLTEANU

• „Practic, intr-o luna s-a făcut totul1' • Solicitările sint mal 
mari pentru că a crescut numărul tubcrculoșilor • La sanatoriu • 
scump și e departe de casă • „Ar fi bun un salon aparte pentru 
copii" • „Nu-i poți cere bolnavului su-și cumpere el medicamen
tele • In amil acesta sec'ia va

ÎLuc.ăi ile dc renovare a pavi
lionului in cure, actualmente, func-

Iționcatâ secția TBC au demarat 
m martie. Au existat insa și 
timpi morți, datorită lipsei unor

Imateriale. „Practic, într-o luna 
s-a Iacul totul, îmi spune dl. dr.

• CONSTANTIN PĂPĂDIE, rlircc- 
’ torul Spitalului din Vulcan. Și 
Iasta pentru că am fost înțeleși 

și sprijiniți dc primărie, de E M. 
I Vulcan și E. M. Paroșeni". Din 

iulie, secția TBC a Început sa 
gazduiasca bolnavi atinși de a-

I ceasta maladie. La mijlocul lun.i 
august, numărul celor internați

Iera de 18. „Sa știți că sint mari 
cerințele pvntru internare, imi

J relatcaza d-na Aurica Moldovan, 
sor« sefâ. S au înmulțit căzui il»

' de tuberculoză și, in plus, omul 
irelera sa se interneze ai<i pen

ii u că e mai aproape de casă, 
sanatoriu e departe, iai tre
nul costa".

Deși, in prezent, numărul celor 
ernați este mai mic dc» it cel 
a] locurilor (25 de paturi), se ars

I r.
|L.i

I UI ill le

dispune de încă două 

în vedere mărirea 
secției. Aflu că, pinu

capaci tății 
la finele a- 

nului, vor fi construite încă dousj 
saloane. în prelungirea actualei 

clădii i, cu materiale rezultate din 
demolarea imobilului in caie, 3- 
cum. funcționează siom ilologia- 
Este prevăzută și amenajarea ți
nui grup soc.al, precum și „un 
salon aparte pentru copii", vorba 
surorii șefe. I

Creșterea prețurilor s-a făcui 
simțită și la medicamentele care 
sc administrează bolnavilor 
TBC. în condițiile in care o ta
bletă de „Sinedol” tuberculosta- 
tic costă 70 de lei, cei 200 
dc lei, alocați trimestrial 
ncfcriciții purtători ai 
boli din întreaga Vale a 
se dovedesc a fi imufici» nți.

de mii 
pentru 
acestei 
Jiului, 

ce poți face in accsl caz — spune 
doamna Moldo’an. Nu-i poți cere 
bolnavUilU să-și cumpere ei me
dicamentele, cînd știe ca are 
dreptul să le primească gratuit l“»

văzută dinValea Jiului,
nei Sims in România și era in
teresata să-i fie de folos. Și a 
fost. A fost deoarece, cu ocazia 
actualei vizite la l.tipeni, cele 
doua doamne, in afară de aju
toarele umanitare aduse spita
lului, dispensarelor și creșei din 
Lupeni — a cărei reparație ca
pitala o sponsorizează doamna 
Sims — au avut intîlniri cu ca
dre medicale, specialiști minieri, 
cadre didactice ctc, deosebit de 
utile sub aspect profesional. To
todată, d-na dr. Gray, Specialis
tă in medicină generala, in ho
meopatic și planificare familia
la, a participai Ja consultații in 
cadrul dispensarelor medicale 
din localitățile din zonă, al sec
țiilor dc ginecologie și pediatric, 
facînd și o demonstrație dc ho
meopatic în cadru) dispensarului 
minei.

Ca și data trecuta, am între
bat oaspetele despre impresiile 
lor după recenta vizită.

— Mi-a dat. satisfacție faptul 
ca la dispensarele și celelalte 
unități medicale vizitate, am 
găsit și medicamentele pe care 
lc-am adus, cu ajutoare data tre
cută din Anglia, nc-a spus doam
na Sims. Mi-a plăcut și faptul că 
am constatat citeva progrese de 
ordin social : apa nu se oprește 
ziua in oraș ca înainte; curentul 
nu se ia atît de des. Râu e că 
de apă caldă nici acum nu poate 
fi vorba. Tot de data trecuta am

Despre simpatica septuagena
ra Missis Muriel Sims, căpitan 
de onoare al Armatei Salvării 
din Marca Britanic, despre vizi
tele ei in Valea Jiului am mai 
informat cititorii noștri. Acum, 
doamna Sims se afla uni nou 
in vizita. Ar Ii a cincca vizita 
după Revoluție, 
inimoasei șt dinamicei pei 
litați a acestei puternice 
nizații de caritate engleze 
este doamna Muriel Sims. 
de fiecare dala a sosit la 
peni cu importante ajutoare.

— Cind am ajuns acasă in 
iunie, dopa precedenta vizita, 
lii-au așteptat deja noi donații, 
ne povestește doamna Sims. De 
asta dala, s-au adunat și fonduri 
pentru echipamente și instrumen
te medicale. Așa ca noul trans
port de ajutoare a cuprins 3 
incubatoare, 4 monitoare EKG, 
medicamente, materiale medicale 
etc'. Vreau su subliniez ca la fon
dul pentru cele trei ini ubatoare a 
contribuit cu 1100 lire sterline și 
o școală generala dintr-o locali
tate de lingă Bristol.

Tot la întoarcerea în Anglia, 
doamna Sims a fo>t abordată la 
telefon de o mai ti'năra doamnă, 
tot din Bristol, doctorița Zanet 
Gr.iy, care a interpelat-o despre 
oportunitatea însoțirii ei la o e- 
vcnlnalâ viitoare vizită în Ro
mânia. Doamna dr. Gray aflase 
de la Radio despre vizitele doam-

in România, a 
rsona- 
orga- 

care
Și ca 

i Lu

Gltforghc ol TIAXI)

reținut o proinisiun — un aju
tor — in ceea ce pi. ește igieni
zarea spitalului Lupe i. Promi
siunea a fost frumoas-, pacat cd 
nu s-a și materializat.

I.a constatările doamnei Sims, 
d-na dr. Gray a ținut să adauge 
propriile impresii :

— In Anglia, ni-am convins, 
aveam o imagine deformată des
pre țara dv. L i TV, in presa, ni 
se arată mai mult copii handi
capați, malnutriți ctc. M a im
presionat plăcut ca realitățile 
sînt altele aici. Nu spun că nu 
aveți și handicapați, șt suraei, 
dar, in general, am văzut oa« 
meni sănătoși, iniei igenți, Im- 
braiați decent. In magazine 3- 
veți mărfuri destul de multe, 
diverse, deși, deduc, sint scum
pe. Oamenii cumpăra puțin peiv. 
tru că nu au bani.

Ain rămas foarte impresiona» 
ta de ospitalitatea românească. 
Apoi aveți o țară minunată, laț 
Valea .Jiului este o regiune in- 
cîntăloare. Păcat ca-s prea mul
te blocuri, și prea înghesuitul 
păcat și de dezordinea și 
de curățenie din cartiere, 
jurul blocurilor. Cu un 
minim ar putea fi mai

lipsa 
din 

efort 
........... r____    malta 
verdeață, mai mult arboret, mai 
multă curățenie. Ar fi și în b«* 
ncficîu) sănătății, al copiilor ma« 
nlcs...

loan DUBIM
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CEA DE-A 75-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI NAȚIONAL 

DE FOTBAL S-A PUS ÎN MI Ș C A RE
„JIUL" A „CURS" METRO(NO)M

MEIROM BRAȘOV — JIUL PETROȘANI 
1—1 (1—1). Pregătită în amănunțime, cu un II 
in teren ce lejgă tot mai bine jocul, partida de 
ia Bra>ov a dat pulsuț actualei ediții in care 
Jiul nu mai vrea să ramina la mina providen
ței, ci să uree din nou in loja de „pluș" a fot
balului românesc.

In fața celor aproape 3 000 de spectatori, cele 
doua formații n-au stat cuminți ci s-au lansat 
într-un joc de mare angajament, punînd in va
loare întregul arsenal tehnic, forțind victoria 
pe mina cuplurilor care la Jiul s-au stratificat 
pe trei etaje. Huza — Gașpar, Radu — Cristea 
și Militaru — Stancu. Brașovenii au început in 
forța, lăsați și de mina liberă a centralului V i- 
sile D^nțu. dar linia mediană a oaspeților a 
făcut pasul înapoi culegînd baloane pentru Mi
litaru mereu atenționat de omologul său, lun
ci.nul stingă brașovean.

în min. 7 după o acțiune cursivă a Jiului dusă 
5n forță de Militaru gazdele au acordat corner. 
A executat tot Militaru și Stancu pornit ca din 
pușcă de pe loc a trimis ca un bolid mingea în 
plasă. 1—0 și 2U de minute la discreția Jiului 
< are a ratat incredibil în patru situații, ere ite 
personal de Radu — două, Stoica — una, Stan
ei-' — una.

Se reface „moralul" ct ntralului și tribunele 
ințe'cg că nu-i de joacă, in< ura jîndu-și tot mii 
mult favoriții și Jasindu-i in pace pe vizitatori. 

Si, totuși, jocul nu este ciștigat, chiar dacă Mi
litaru aduce mereu panica in careul advers. 
Cristea st .pinește duelurile atit in careu cit și 
la „firul" ierbii. După două cornete consecutive 
rezolvate pe rînd de Huza și Gașpar a căzut și 
golul egalizator, contra cursului jocului, tot din 
corner. Dodu a respins ia 25 m mingea, și șu
tul violent al fundașului Ncagu (min. 27) de la 
20 m a trecut prin careu) Jiului fără oprire, 
poposind in plasa porții lui Ghițan. Conturile 
acestei reprize s-au încheiat odată cu șutul de 
la distanță al lui Radu care a trecut puțin pe 
lingă poartă.

Partea a doua este trasă parcă la indigo ou 
prima, singura diferență fiind aceea că apără
rile au dejucat multe „curse" întinse iar înain
tașii, Jn special Stancu, Militaru, Radu au plă
tit tribut unei încărcături psihice.

Mctrom-ul a atacat în forță timp de un sfert 
de oră, după care a căzut fizic, facind pînă in 
finaj cu greu față unui joc elaborat, cu dese 
schimbări de ritm și cu acțiuni individuale duse 
pina la... ratare. Stancu singur la 25 m a căl
cat pe minge, Radu și-a închis unghiul, Slăn- 
cic nu și-a asumat riscul. Partida a fost pre
lungită cu 5 minute dar „cărțile" nu au ieșit.

JIlTl, : Ghițan — Bcnone Popescu, Huza, Gaș- 
par, Dodu, Stoica, Cristea, Radii, Stăneic Mili
tarii (Haducu min. 75), Stancu (Cioabâ, min. 85).

Illt 1ZIA NAȚIONALA

REZULTATE TEHNICE: Elcctroputere Ciaiova — Dacia Fi
nirea Braila 1—0; Dinamo — „Poli" Timișoara -1—0; Sportul Stu
dențesc — Universitatea Craiova 0—0 ; Oțelul Galați — Steaua 
1—1 ; U. Cluj — F. C. Brașov 1—0 ; F. C. Ploiești — Rap i 1—1 ;
F. C. Bacău — Gloria Bistrița l—4 ; Progresul București — F. C.
Farul 2—2 ; C. S. M. Reșița — F. C. Inter Sibiu 3—2.

C L. A S A M E N T U L
1. Dinamo București 1 1 0 0 4—0 2
2. Gloria Bistrița 1 1 0 0 4— 1 2
3. C. S. M. Reșița 1100 3—2 2
■1. Elcctroputere Craiova 110 0 1-0 2
5. Universitatea Cluj 1100 1—0 2
6. F. C. Farul Constanța J 0 1 0 2—2 I
7. Progresul București 1010 2—2 1
8. Rapid București 1010 1—1 1
9. Petrolul Ploiești 1 0 1 0 1—1 J

10. Steaua București 1010 1—1 1
11. Oțelul Galați i 0 1 0 1—1 |
12. Universitatea Craiova 1010 0—0 1
13. Sportul Studențesc 1010 0—0 1
14. F. C. Inter Sibiu 1001 2—3 0
15. Dacia Unirea Braila 1001 0—1 0
16. F. C. Brașov 1001 0—1 0
17. F. C. Bacău 1001 1—4 0
18. Politehnica Timișoara 1001 0—4 0

ETAPA VIITOARE (23 august): Dacia Unirea Brăila — Di
namo ; Politehnica Timișoara — Sportul Studențesc ; Universita
tea Craiova — Oțelul Galați ; Steaua — F. C. Ploiești ; F. C. Bra
șov — F. C. Bacău ; Rapid — Universitatea Cluj ; Gloria Bistrița
— Progresul București ; F. C. Farul — C. S. M. Reșița ; F. C. Inter
— Elcctroputere.

Divizia A și forța seriilor sale
SERIA 1

HEZUJ.TAi'R TEHNICE : Portul Constanța — Gloria Buzău 
4 2, Flacăra Mi>i«.m — Unirea Slobozia 2—1; Chimia llm. Vil
ei a — C.S.M. Suceava t)—0; Un-rca Foi șam — Ceahlăul Piatra 
fieamț 0—0 ; Faur București — Poli lași 1—3 ; AS A 'l’g. Mureș 
— C. S. Olt '90 2—0 ; Steaua Mizi] — Gloria Cl’R Galați 2—0 ; 
F. C. Argeș — Callatis Mangalia 4—0 Foresta Fălticeni — Auto
buzul București 2—0.

ETAPA Vii POARE (22 august) : Gloria Bazau — Flacăra 
Moroni ; Unirea Slobozia — Chimia Km. Vîleea ; CSM Suceava — 
Unirea Focșani , Ceahlăul Piatra Neamț — ASz\ Tg. Mureș ; Poli 
lași — Steaua Miz.il ; C-S Olt ftO — Faur București ; Gloria CFR 
Galați — F. C. Argeș ; Callatis Mangalia — Foresta Faltii eni t 
Autobuzul București — Portul Constanța.

SERIA a H-a
Partidele, in evenimente, 

goluri și marcaton
■ Debut furtunos al b.uiuâ-

rcmlor. ■ In nun. 1J scorul 
«ra 3 <) pentru gazde ■ Jiul
a „spionat" partida Corvinul — 
FU Drobcta Tr. Severin. ■ Ion 
4’etcii, fostul jucător al Corvinu- 
lui, devenit președinlele clubu
lui a intrat in joc in repriza a 
doua. ■ Arudanul Mutica, pri
mul jucător din divizia A care 
a văzut caitonașul roșu. ■ Ar
bitrul de centru G. Sorcscu în 
partida UTA — Tractorul Bra
șov a fost notat cu nota j ■ La 
Timișoara meciul a fost între
rupt mai mult de 6 minute. Țoa
lă conducerea gazdelor a inva
dat terenul In min. 83 cînd s-a 
acordat un 11 m pentru Jiul 
Craiova. ■ Centralul Valeriu 
lonițâ (București) care a condus 
acest meci a fost cotat cu un pe
nibil 3. ■ Petre Lucian, fostul 
Jucător ai Jiului, component de 
bază al echipei Tractorul Bra
șov. ■ Baimărenii au ratat in 
min. 19, 11 m. ■ lai Hunedoara 
și Baia Mare au fost peste 1000 
«le spectatori de meci. ■ Interna
ționalul Gheorghițu Geolgău, le
gitimat la Jiul IEELIF Craiova.

M Metalul Bocșa — CI R Cluj 
? -0. Au marcat : Panesmi (min. 
47, 85) și Olaru (min. 76).

■ Corvinul — FG Drobeta 
Tr, Severin 3—0. Fură Hangariu 
(Dinamo), Gocan (U, Cluj), Ule- 
țan (Poli), Dobre (adresă necu
noscută), Corvinul s a impus, to

rn,i, datorita unii matui ilați 
telmico-lactice și a unei bune 
pregătiri fizice. Dudu Georgescu 
.i părăsit echipa iasindii 1 pe 
Virgil Stoica antrenor. Au mar
cat ; Tița (ruin. 12), Stelian (min. 
33) i din nou Tița (min. 77).

■ Unirea Alba lulia — Glo
ria Reșița 3-—1. A marcat: Măr
ginean (nun. 12, 22 și 67), res
pectiv Maieu (min. 85)

■ Olimpia Satn Mure — FG 
Bihor 0—0. Oaspeții au ciștigal 
un punct prețios in lupta pentru 
supremație.

H UTA — Tractorul Brașov 
2—o. A marcat: Muu (min. 36 
.și 16). Golul al doilea la doar 
15 secunde de la reluare.

■ UI R Timișoai > — Jiul
IEELIF Craiova 2- 1. Meci ten 
sumat. Au marcat: Ivim (min, 
35), Janoșcv (min. 90), respectiv 
Stroiescu (min. B.J, din II m).

H FG Maramureș —■ Metalur
gistul Cugir H — 1. Partida a
fost la discreția maramureșeni
lor, oaspeții (lupii un joc foarte 
slab <uj scapal de la un eșec de 
proporții. Au marcat: Piui (min. 
I), Sabo'i (min. 3, 76, din 11 m, 
și 8I>), Iritmiș (min. 13), Ghinda 
(min. 47), Oană (min. 64 și 89), 
respectiv Hegy (min. 66).

H 1CIM Brașov — Armaturii 
Zalau 3—1. An num ai : Gcor- 
gescii (min. I), Gliindaru (min 
■15), l’etriiș (nun 81), Epure 
(min. 4u) de la oaspeți.

DIVIZIA A
CLASAMENTUL

— F. C. Maramureș; Metalurgistul Cugir — I.C.l.M. Brașov ; Ar
matura Zalău — Metalul Bocșa.

1. F. C. Maiumureș 1 1 0 0 8—1 2
2. Corvinul Hunedoara 1 1 0 0 3—0 2
3. Metalul Bocșa 1 1 0 0 3—0 2
4 Unirea Alba luiia 1 1 0 0 3—1 2
5. 1.CI.M. Brașov 1 1 0 0 3—1 2
6. U. T. Arad 1 1 0 0 2—0 2
7. C.F.R. Timișoara a a 0 0 2—1 2
8. Jiul Petroșani î 0 1 0 1—1 1
9. Mctrom Brașov î 0 1 0 1—1 i

10. F. C. Bihor 1 0 1 0 0—0 1
II. Olimpia Satu- Mare 1 0 1 0 0—0 1
12. JiuT IEELIF Craiova i 0 0 1 1—2 0
13. Armatura Zalău « 0 0 a 1—3 0
14. Gloria Reșița i 0 0 i 1—3 0
15. Trăitorul Bra-ov i 0 0 i 0—2 0
16. C.F R. Cluj î 0 0 î 0—3 0
17. F. C. ’J'r. Severin i 0 0 i 0—3 0
18. Metalurgistul Cugir î 0 0 î 1—0 0

ETAPA VIITOARE (22 august) ; C.F.R. Cluj — Corvinul ;
F. C. Tr. Severin — Undea Alba lulia ; Gloria Reșița Olimpia
Satn Mare ; F. C. Bihor — Mctrom Brașov ; Tractorul Brașov —
C 1!•' R. 'Timișoara ; Jiul Petroșani — U.T.A. ; Jiul 1EEL 1F Craiova

Fotbal, divizia B,seria a_ 111-a
<■ a /(Ici i m I) a 1 a I) i 1 c

AS PAROȘENI — ARSENAl 
RE si ȚA 3 -() (2—0). Debut fur
tunos al elevilor lui Gogii Tonca 

ce și-au dominat adversarul la 
loiitc capitolele, depașindu-1 in 
final la un scor forlait, cu re
gretul unei victorii ce admitea 
un scor mult mai sever. In min. 
Jo, triunghiul Matula — Stunciu 
- Dinu, pune mingea in careul 
marc de unde Ciglinean, cu doi 
adversari în sp; te se inalța și 
înscrie primul gol, arnmțmd o 
victorie ce nu putea fi docil in 
favoarea gazdelor. Tot ('I majo
ri a za scorul in min. 20 după ce 
a iu ti ratat itva o ocazie din 
marginea lui 16. Atunci, in amin
titul minut, o faza pe partea stin
gă este dusa pina la cap.it de 
Dinu, centrare cu tingul și lot 
( ti ( lipul nonar-ii) trimite din nou 
în plasa Reșițenii nu-1 pot in- 
vmgc pe Oprita în min. 30, cînd 
Vasji.i, ingur de la 6 in, șut< ază 
puternic dar Oprița scoate mi
raculos. Dopa pauză jocul sc
mai echilibrează, oaspeții gă
sesc culoar liber pe purica lui 
Dudcni iu, dar lorda< ite, care a 
vrut mult golul, va pun'ta In 
mm. 117, tot cu copul, după un 
inuier d( pe partea stingă.

Cupa României 
ia fotbal

Miinc, 19 august, incepind cu 
ora 17, se disputa încă o etapă 
in Cupa României la fotbal. .Sin
gurele echipe din Valea Jiului, 
râmase in cursa, sint Minei ui 
Știința Vulcan și Paringul Petri- j 
la Lonea — două specialiste al» / 
genului, l’e terenul din Lonea 
echipa lui Căluți va întîlni for
mația Victoria Cakio, iar în de
plasare, la Constructorul Hune
doara, va juca Minerul Știința. 
Partidele se vor disputa conform 
regulamentului în vigoare, cu pre
lungiri a 15 min. în două re
prize, în cazul cind, după cele 
90 de min. de joc rezultatul este 
egal. Dacă nici după epuizarea 
prelungirilor o echipa nu se des- 

„ prinde in ciștigăto.ue se va tre
ce la executarea loviturilor de 
la 11 m pentru departajare.

. REZULTATE TEHNICE: C. S. Tirgoviște — Minerul Uricanț 
8—1 , Minerul Matasari — Cimentul T icni 3—0 ; A. S. I’aroșcn»
— Arsenal Reșița 3—0 , Dacia Pitești — F. C. Caracal 8—3 , Mi
nerul Anina — Șoimii Sibiu 3—0; C.S.M. Caransebeș — Victoria 
Curte.i de Argeș 6—1 ; Unirea Alexandria — Gaz Metan Mediaș 
1 — 0; Metalurgistul Sadu — Minerul Lupcni 2—l) ; l.OB. B ilș
— ROVA Roșiori 3—0 , Electrica Ficm — Metalurgistul Slatina
l-l). CLASAMENTUL

Argeș — Minerul Anina ; Gaz. Metan Mediaș — C.S.M. Caransebeș} 
Minerul l.upeni — Unirea Alexandria ; ROVA Roșiori — Meta
lurgistul Sadu; Metalurgistul Slatina — I.O.B. Balș ; MincruJ U-> 
lii.ini ■ Electrica Ficni.

1. C. S. 'Tirgoviște 4 1 0 0 8— 1 2
2. Da^ ,a Pitești 1 4 0 0 8—3 2
3. C. S. M. Caransebeș l 1 0 0 6—J 2
4. A. S. Paroșeni 1 1 V 0 3 0 4
5. Minerul Matas.’iii 1 1 0 0 3-0 2
6. Minerul Anina 1 1 0 0 3—0 2
7. 1. (J. B Balș 1 1 0 0 3 0 2
8. M'talui gisiul Sadu 1 1 0 0 2 -0 2
9. Electrica l'icni 4 1 0 0 1 -0 2

10. Unirea Alexandria 1 1 0 0 I -0 2
II. M< lalurgislni Slatina 1 0 0 l 0--» 0
12. i az. Metan Mediaș 1 0 0 1 0—1 0
13. vlinerul Lupcni 1 0 0 1 0—2 0
FI. R( A Roșiori 1 0 0 4 0—3 0
16. ;?oiinii Sibiu 1 0 0 1 0—3 0
Jf>. Arsenal Reșița 1 0 0 1 0—3 Oa
4 7. Cimentul Fu ni 1 0 0 1 fi—3 0
18. F. ( . Caracal 1 0 0 a 3—8 0 1
19. Victoria Cui t< a de Aij < X 0 0 i 1—6 0 l
20. Min. ml Urieani 1 0 0 î 1—8 0 .1

ETAPA VIITOARE (23 august); Cimentul 1-5 n i C S. T îr-4
govișle ; Arsenal Reșița — Minerul Mătăsuri 1 F. C. Cti răcni
A. S. Paroșeni ; Șoimii Sibiu — Dacia Pitești ; Victoria Ciurtea da'
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PUBLICITATE
I

AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU PRIVATIZARE Șl 
dezvoltarea ÎNTREPRINDERILOR MICI Șl MIJLOCII

— DIRECȚIA TERITORIALA JUDEȚEANĂ

HUNEDOARA — DEVA -

ANUNȚĂ
reluarea distribuirii carnetelor cu certificate de Proprietate 
la o parte din locuitorii orașului Pctrila. In acest sens 
facem următoarele precizări :

Cetățenii din orașul Pctrila arondați la Centrul nr. 
.1 cu domiciliul in străzile; Al. I. Cuza, Al. Sabia, Bicaz, 
Cocoșului, Digului, Florilor, Grădiștei, I.D. Sîrbu, 1 Iunie, 
M. Sadoveanu, N. Bălcescu, Parîngului, Privighetorilor, 
Prislop, Primăverii, Roșia, Republicii litera A—M, Roma
nilor, Vulturului, Victoriei, Vînătorilor, Zorilor, să se 
prezinte de urgență pentru ridicarea de noi carnete cu 
certificate de proprietate, cele vechi fiind anulate.

Rugăm cetățenii caic au ridicat carnetele cu certifi
cate de proprietate să le prezinte la primirea noilor certi
ficate.

Data reînceperii acțiunii se va afișa la centrul nr. 1 
din Petrila (Clubul Pctrila) și la Primăria orașului Petrila.

ȘTIRI EXTERNE i
i

campa- I

>1
tivuiivuj, mujici vum oubV-Hi ■ 

sondajele ce se succed. Secretar Ș 
interimar la Departamentul de ’ 
Stat al SUA va fi Lawrence I 
Eagelburger, care a fost în acest 8 
an la București. |

James Baker se retrage
La 

șeful 
mes Baker, ale cărui relații de 
veche prietenie cu Gcorge Bush 
sînt cunoscute, va fi 
neral la Gasa Albă, 
noua funcție urmînd 
vă din 23 august. El 
ce, așa cum a mai

Washington s-a anunțat că 
diplomației americane Ja-

secretar ge- 
trecerea în 
a fi efecti
va condu- 
făcut-o șl

la precedentele alegeri, i 
nia electorală a actualului pre
ședinte, aflat în luptă strînsă 
cu Bill Glinton care se află i 
ușor avantaj, după cum susțin

Societatea Comercială 
Metalchim S. A. Deva

Sucursala Petroșani (fost ICRM)

ANUNȚĂ

REDESCHIDEREA MAGAZINULUI „PARINGUL“ 
în str. Titu Maiorescu nr. 9 (în spatele Gării CFR). 
Magazinul comercializează întreaga structură de pro

duse din sectorul nictalo-chimice (cu prioritate: papetărie 
— în preajma deschiderii anului școlar), practicînd un a- 
daos comercial diminuat față de restul agenților economici.

PĂRINȚI, STUDENȚI, ELEVI! Apelați din timp la 
serviciile noastre pentru procurarea caietelor și rechizite- 

Sor școlare.

___________

GARANT
Circuit financiar
/

de ajutor social
Singurul «are vă înmulțește economiile de șase ori.
Regulament complex. Riscul 0 (zero). Investiții (înv.) 

minime e cîștig maxim.

înv. cîștig înv. cîștig

5 000 
Jlfl 000

30 000
60 000

95 000
100 000

570 000
600 000

Pentru relații suplimentare și înscrieri vă așteptăm 
ia sediul nostru din Pctrila, str. Minei, 10/33.

GARANT = GARANȚIA SUCCESULUI. (3908)

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție

Ghcorghe CHIRVASA 
Responsabil do număr 

Ștefan CIMPOI
Corectura 1

Emilia ACfHRFI $i Viorica FIIIȚULESGU

Politica premierului Panici
I

I

I
_ Așa cum informa agenția Ta-
| niug, Belgradul a recunoscut sta- 
| tul Slovenia desprins din fosta 
* Jugoslavic, în care se mai află 
$ doar Serbia și Muntenegru. In 
j aceeași zi, joi, premierul Panici a 

făcut o neașteptată vizită la 
t Sarajevo pentru a cunoaște di-

rect, așa cum a declarat, situa- > 
ția aeroportului și a drumuri- I 
lor de acces. Nu s-a întîlnit cu * 
Izerbegovici, acesta motivînd că I 
se pregătește pentru a pleca la ’ 
conferința de la Bruxelles con- | 
sacrată găsirii unei soluții pen- . 
tru pacificarea zonei.

MICA PUBLICITATEI

I

(

«

<

ANIVERSAR]
CLAUDIA Pana urează din tot sufletul cu cea mai mare dra

goste, pentru cea mai iubită ființă, d-na Copil Mari, sănătate, fe
ricire și viață lungă. „La mulți ani!“. (4000).

LA MULȚI ANI !, dragul meu soț, Feri, sănătate și viață 
îndelungată îți ureagă cu multă dragoste, soția Marcela. (3991).

LA MULȚI ANI l d-lui Mistrik Francisc. Cu drag, fam. Vulpe.
viNzari

VlND Volskwagen Golf, motor nou, stare bună. Telefon 
555297. (4009).

VlND Audi 100 GL alb, videorecorder F 65 — Stereo — Hi-Fi 
Panasonic nou, videocamera M7E Panasonic cu accesorii noi. 
Telefon 545201. (4006).

VlND casă cu patru camere, grădină mare cu 300 pomi fruc
tiferi. Lonea, str. Apaductului, nr. 3. Informații, zilnic după ora 
12. (3389).

VlND urgent garsonieră confort 1 mobilată, Petroșani, Intra
rea Eroilor, bloc 1, ap. 20. Relații, între orele 9—11 șl 17—19. (3988)

VlND bicicleta medicinală în stare perfectă. Telefon 570510.
VlND certificate proprietate, 100 000 iei bucata. Relații: Url- 

fcani, str. Aleea Brazilor, bloc 3A/11. (3995).
VlND urgent apartament două camere, zona Piață, mobilă 

dormitor, covor persan. Telefon 544958. (3997).
VlND Lada 1500, Nelu Zgura, Vulcan, Coroe.ști, nr, 7. T_- 

lefon 570632. (3998).
VlND vilă, piscină, curte, grădină, teren arabil. Pui. telefon 

160. (3999). ’
VlND urgent apartament cu două camere, confort T, zonă centrală 

Petrila, preț negociabil. Telefon 541115, Petroșani, între orele 7— 
15 și 550844 Petrila, după ora 15. (4001).

VlND motor, cutie de viteze și piese dc schimb pentru Tra- 
bant. Petroșani, str. Aviatorilor, bloc 64 A. ap. 2. (4002).

VlND urgent, preț convenabil, magnetofon Tesla B 115, benzi, 
boxe 2x40 W, pick-up Deck. Petrila, Republicii 31/38, după ora 
16. (4004).

DIVERSE
COML1ND SRL Vulcan, caut barmanii. Telefoane 570526, 

57057L (4005).
OFER servicii de proiectarc-topografie, Petroșani, str. Avîa- 

torilor, bloc 22, ap. 46. (3932).
SCHIMBURI LOCUINȚE

SCHIMB apartament două camere decomandate cu îmbună
tățiri. Petrila, 8 Martie, bl. 8, ap. 54, cu 
similar zona minei, sau T. 
bl. 30 ap. 12. (1007).

vedere spre
Vladimircscu. Informații :

piață, cu 
str. Minei,

PIERDERI
scria A, nr. 2710, eliberat

,____ ....... . declar nul. (3993)
PIERDUT diploma de miner pe numele Popcscu Ladislau, e- 

liberată de E. M. Lupcni. O declar nulă. (3996).
DECESE

PIERDUT tichet butelie 
de preschimbare Vulcan. 11

dc Centrul

SOT IA. fiicele, «inn ii și in-p'dii mulțumesc colegilor clc ser 
viciu de la S.C. ( ompetrol SA ulcan. rudelor, prietenilor 
vecinilor pentru ajutorul acordat la marea durere pricinuită 
plecarea prematura și tragică dintre noi a celui care a fost 
minunat sol, tata și bunic

ȘCIIIOPU CONSTANTIN <53 ani)
Odihnească-se in pace! (1003)

COMEMOR/IKI

clc 
lin

I
I
I1
iI
1

MISTRIE ANA (ANIȘOAR.A)
un piu omagiu și vc,.nică amintire. Marcela, lo.sif, Nchl și 1 cri.

I
I

Cotidianul de opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI” csle realizat clc 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BU.lORESCU

Materialele neenmandate și ncPii- 
țiliiatc nu Sc restituie. Responsabili
tatea morala și juridică asupra co
rci (itudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Gu forțe proaspete, începeți o 

nouă zi de lucru.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Ge a fost mal greu a trecut. 
Viața merge înainte...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Pregătiti-vă de o vizită.,, sur
priză !

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Astăzi vâ aflați sub influența 

neprevăzutului.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nu vă ascundeți după deget.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Atenție la.,, nervi t

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Afacerile trec astăzi pe prim'fl 
plan.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Nu adoptați tactica racului. 
Preferați tactica... rusului.

i BERBEO
(21 tnartio — 20 aprilie)

Timpul probabil anunță o fur
tună în... buzunare.

j TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Nu vă aruncați cu capul îna-j 
inte. S-ar putea să se spargă.

GEMENI
(21 mal — 21 iunie)

Nu băgați în seamă „gura IO 
mii”.

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Jucațî cu cărțile pe față, ia 
toate problemele de afaceri.

PROGRAMUL TV.
MARȚI, 18 AUGUST

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moi 
dova. Telemalinal.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10,40 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
11,05 TV5 Europe.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14.55 Prcunivcrsitaria.
15.30 Cursuri dc limbi străine.
16,00 Muzica penfru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Forum.
17,25 Cultura în lume.
17.55 Salut, prieteni!
18.55 Studioul electoral
19.30 Desene animate. 

Michel Vaillant.
20,00 Actualități.
20.30 Festivalul Național de mu

zică ușoară „Mamaia ’92".
21.30 Studioul economic.
22,00 Festivalul Național de mu

zică ușoară „Mamaia ’92“.
22.30 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23.20 Sport.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2G75 
Petroșani, str. Nicolae Bălccscu nr. 2 
Telefoane: 511662 (dircctor-redacfor șei» 
515912 (director cxeculiv-adininislraliv di
fuzare): 511663, 512161 (secții).

*

TIPARUL I Tipografia Petroșani, str. 
Nicolac Bălcescu nr. 2. Telefon 511365.


