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86,95 la sută români

COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI

Valea Jiului a exercitat, după 
descoperirea zăcămintelor dc căr
bune, o irezistibilă atracție pen
tru oameni din toate colțurile 
țării, ale lumii chiar, care au ve
nit aici ispitiți de mirajul îmbo
gățirii rapide. Acești nou veniți 
au fost numiți de localnici „b.j- 
rabe“ (cuvînt cu etimologie in
certă), noțiune care cuprinde în 
sfera ei largă pe toți „proletarii", 
adică pe cei care au purces în 
Vale cu ce-au avut pc ei, plus 
un vis mare într-o bocceluță pe
ticită... Cu timpul, 
„s-au ajuns" 
onorabili ci 

pretenții, 
troșăneni, 
glia natală, unde și-au făcut casă 
și unde vor merge după pensio
nare. Nimeni nu și-a uitat însă 
neamul, limba in care a rostit 
cuvintele dinții și fiecare, chiar 
dacă a rămas ultimul dintr-un 
șir întreg de generații și nu mai 
are cu cine schimba o vorbă in 
graiul strămoșilor, iși adună du
rerea într-o lacrimă și tace... în 
limba lui...

Aceștia sînt minoritarii, mino-

prin munca, 
și sînt acum cetățeni 

urbei, oameni cu 
Unii se consideră pe- 
alții se simt legați de

ritățile, naționalitățile conclocul- 
toare, cum li s-a mai spus, dar ș1 
ei sînt de ai noștri, pentru oă 
trăiesc printre noi, ca noi, chiar 
dacă duc in suflet o întreagă 
lume a lor, un univers a cărui 
cheiță de aur au pierdut-o 
finitiv...

în muni< ipiul Petroșani, 
cci 53 935 locuitori, 86,95 la 
sînt români, IU,45 la sută 
ghiari, 1,09 la sută romi (țigani) 
și 0,98 la sută germani. Restul, 
de 0.5 la sută, aparține altor na
ționalități, pe care vi le prezen
tam ca număr de locuitori: cehi 
(35), polonezi (31). ucraineni (32), 
evrei (26), italieni (23). secui (10). 
bulgari (6), sîrbi, ruși și francezi 
(5), ruteni, 
turci (3) 
români, 

și tătari 
ționalități și nedcclarați

Un adevărat mozaic etnic, deși 
slab reprezentat la anumite sec
țiuni. care dă farmecul aparte al 
aceste' Văi, cîndva un El Dorado, 
astăzi numită — cu durere — 
uneori, Valea Plingerii...

Ștefan CIMPOI

de-

din 
sută 
mi-

sloveni, lipoveni și 
armeni (2), chinezi, a- 
macedo-români, greci 

—cite unul. Alte na- 
61.
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PROMISIUNILE sini vorbe de$arte|
Soarta partidelor mici, care 

n iu avut inspirația să creeze 
alianțe, ori că nu au găsit par
teneri cu platforme apropiate 
sau din teama de a fi „înghițiți", 
parc a fi pecetluit* de pc-acum, 
cînd cursa electorală este încă 
surîzătoare. Se fac, sc desfac și 
se refac liste de candidați potri
vit unor criterii cc scapă orică
ror principii ele selecție a valo
rilor. Atunci cînd este anunțată 
o întrunire a unui partid cu struc
turi, cum se pretinde, în țară, 
deși s-a zămislit mai mult din 
orgolii decît din nevoia diversi
ficării spectrului politic și așa 
destul dc pestriț, faptul este demn

P E

X---------------------------  ----------------------------
Intre ambiții și împliniri

Interviu cu dl. ing. Nicolae Bucur,

• • Recent, ne-a vizitat la redac
ție un cetățean de virstă mijlo
cie, bine legat, în aparență ro
mân, cu o întrebare : „Vreau să 
dau un anunț — vind un copil
— se poate ?“. Răspunsul a fost, 
bineînțeles, negativ și, deși o- 
mul s-a grăbit să se facă nevă
zut, am reușit totuși, să aflăm șl 
mobilul formal al acestui gest 
Soția celui în cauză a fost con
damnată la închisoare, cu posi
bilitatea eliberării pe cauțiune
— 20$ mii lei — acesta fiind șl 
prețul pe care s-a gîndit 
ceară vînzătorul de copii, 
schimbul propriului copil, 
vîrstă de 1 an și 10 luni. Iată și 
logica sa : „II vînd pe ăsta micu, 
s-o scot pe ea, să-i putem creș
te pe ceilalți. •*.

Civilizația banului poate sub
juga, pînă la atît. omenescul din 
noi ?
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per 1 
mai | 

ămî- ■ 
„Fio- ?

de a reține atenția. Insă atunci 
cînd evenimentul nu se consumă 
din pricina aderenților care 
au ajuns", observ o 
spaimă, chiar teroare, 
ștachetei de 3% care trebuie nea
părat sărită pentru a 
în viitorul Parlament.

Este un adevăr la 
oricui că între fostul 
actualul Parlament este o dis

tanță mare, ca între hazard 
lege. Desigur, legea electorală, 
acele legi care ar fi timpul

„nu 
anumită 
în fața

se accede

îndemîna 
CPUN și

nu 
să

Tiberiu SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)

SCURT
Omul cu bîta

Joi dimineața, domnul primar al 1 __ .
Gheorghe Stoicuța, a fost căutat la birou de un individ 
neidentificat. Acesta era 
intenționa să-i aplice o _______ _______
dar al urbei, pe motiv că... nu c piine. Interpelarea nu s-a putut 
consuma, întrucît domnul primar se afla la Prefectura județului 
'Hunedoara, pentru a participa la o discuție tocmai pe aceasta 
temă. Drept represalii, omul cu bîta și-a probat eficacitatea armei, 
fiicînd zob niște geamuri, la plecare...

municipiului Petroșani, 
. —— —... ......■ . .1 î imas 

înarmat cu o bîtă noduroasă, cu care 
„interpelare omenească" primului gospo-

Prețul
Duminică, in piața Petroșani, 

erau foarte multe oiiâ de vîn
zare. Un lucru bun ain spune 
dacă nu am lua in calcul și pre
țul la care sc vindeau. Nici mai 
mult, nici mai puțin decît 21 
lei bucata !!!

Și cînd ne gmdim că la livră
ri prețul unui ou este de 16 lei. 
chiar că nu pricepem prin 
minune sa ajun, 
inuman.

Dar se pare că

ce
la acest preț

Ștefan CIMPOI

la ouă
daosul de numai 1,50 lei, 
bucată, fixat dc guvern, nu 
ține, căci și la Lupeni săpl 
na trecută, fosta cofetărie 
ra" vindea la același preț. Pro
babil că a introdus in preț, și 
manopera (adică fiertul).

Numai că ouăle se 
crude. Deci prețul oului 
cu mult înaintea reformei și din 
păcate nu e singurul produs ca
re l-a devansat pc dl. Stoloj >n

vindeau 
a luat-o

Mai bine nuntă, decît
mineriadâ !

S-a tot șoptit 
Li face campanie 
i do miniere și c., 
turi pentru candidatura 
fod.rație 
asta 
„dc masă și obștești", nu ca < 
a descins coborind dintr-nn Lord 
colet uriaș, pe care l-a oferit (fără prea i 
poate „interpreta politic") unor t»n<i i ci- 
peste aproximativ o luna, cînd ilustrul 
I i na 
i-a 
Ci m ii bine nunta dcfît. minei iada

pi la colțuri și pe la cozi câ dl. Mlrori Cnznri 
electorală, organizind întruniri pe la expir» il i 

a ar fi pu pe 
sa. Nimic 

s-a desfă urat, recent, o 
țini probabil de lupta sindicală, de pregătirea 

aceea do sîmbălă, Li carr

organizind întruniri |>e la expir 
unii sg umbli' ru o liM i de somn i- 

m.ii fals! E drept ca la Con 
reuniune cu ușile închise, <1 ir 

unor acțiuni 
dl. f'ozma 

superb, aducind cu sin ■ un 
multă vorba, rli-niiei-e ,

„■■hi>i„iiu i'ujiul / nn-'i mm' vi- vor păși in I 'ța altariii'ii 
aproximativ r» luna, cînd ilustrul nostru concitadin I. vi 
.. Nu s-a labilii nici o legătura cn Marian Murit' mu, c.ne 

luat-o înainte in această privință, dai s-a lăsat sa sc iniei'aga

Șcrgiit COZM V

vicepriniaru 1 orașului
— A trecut o jumătate de an, 

domnule Bucur, dc 
locale. Care ar fi. la 
lanțul administrației 
pă acest Interval ?

— Am fost aleși 
funcții la începutul 
A fost firesc, deci, sa nc preo
cupe, în primul rînd, durerile o- 
rașului în acel moment. Ne-am 
apucat, adică, de curățenie, de 
salubrizare, de evacuarea gu
noaielor care nc sufocau cartie
rele. Zilnic evacuam cîte 10—12 
containere, eliberam punctele 
gospodărești de munți de cenu
șă și alto reziduuri adunate în 
cursul iernii. A fost problema 
de care ne-am ocupat, atît pri
marul cît și viceprimarul, cu 
RAGGB în tot cursul lunii mar
tie. Apoi a venit rîndul curăți
rii și amenajării spațiilor verzi. 
Odată cu încălzirea vremii am 
trecut la elaborarea și realiza
rea unui program minuțios de 
revizii și reparații la punctelo 
termice. Din cele 17 P.T., trei au 
foct reparate dc minele Lupeni, 
Bfirbăteni și ITeparațic, iar ce
lelalte cu forțe proprii. Alai sînt 
de reparat vreo 3. Concomitent,

la alegerile 
Lupeni, bi- 
locale du-

și puși pe 
primăverii.

cu înlocuirea vanelor defecte, 
spălarea contracurenților și re
pararea instalațiilor electrice ale 
P.T. am început curățirea 
solurilor, eliberarea 
lor termice de apă 
din subsoluri pentru 
pierderilor de căldură. In acest 
scop, primăria a angajat 36 de 
pensionari, constituiți în patru 
echipe complexe. Cu ajutorul lor 
am înlocuit coturile și conducte
le sparte în raza majorității a- 
sociațiilor de locatari. Tot cu 
aceste echipe am desfundat și 
înlocuit canalizările exterioare 
din cartierele Parîngul, Bărbă- 
teni, Viitorului, Vîscozei.

— Deci, va fi mai multă căl
dură la iarnă ?

— Va fi, dacă agentul termic, 
furnizai de Termocentrala Paro- 
șeni, va fi pc măsura cerințelor...

— Alic - - - -
— S-au 

amenajare 
tare, prin lărgirea spațiilor de 
expunere și vînzare. S au montat

sub- 
conducte- 
și mizerie 
reducerea să-1 

în 
In

Ștefan CIMPOI

în pag, a 3-a

CINE-A
Este limpede pentru oricine că 

în situația unor deplasări turis
tice sau in interes de altă na
tură, in grup organizat, cca mal 
mare responsabilitate revine or
ganizatorului sau ghidului turis
tic cc însoțește grupul. Dealtfel, 
o asemenea 
tațenită în 
tocmai de 
sau ghidul l 
gratuit, in
perisabilitatea tuturor probleme

lor legate d asigurarea confor
tului, respectarea programului și 
rezolvarea tuturor situnțiil ir 

ivite.
Am reamintit citcva din obli 

gațiile cc rfvin condu -ătr-ril-ir 
de grupuri turistic-, tocmai în 
ideea că mlilli rl otic cei ce și-, ii 
făcut in ultimii ani, o mr-seric- 
din aci astă in li 1.- Inir ire, -a în 
țck.ifa odaia Ca nu c chiar a..i 
d" simplu să eon(lu»i grupuri dc 
oameni, mai ales in lui străin

i practică este ince- 
luinca turismului și 
aceea, șeful de grup 

face excursia in mori 
schimb, pnrtind res-

realizări ?
continuat lucrările de 
a pieței agroalimen-

lo.-in III BEK

(Continuare în pag. a 2-n)

SPORT

DIVIZIA

— DIVIZIA

— DIVIZIA

NAȚIONALA î

A ;

B.

FURAT SACOȘA ?
garia, efectuată pe un traseu ce 
trebuia să ajungi pina la Buda
pesta. Zis și făcut. Oamenii și-au 
pus speranțe, s-au pregătit, iir 
patronul autocarului cc trebuia 
sa efectueze transportul și care 
l-a efectuat, dl. Zoi ta n Szabo a 
asigurat pc toata lumea că pro
gramul va fi respectat întocmai.

Numai că socoteala dc acasă n'i 
se potrivește, de regulă cu 
din tug și excepție nit 
nici excursia la care

Autocarul cu 
intrat in vama dc 1 i 
acolo a rămas, pentru 
ritățile maghiar»' ni 
voie s.i se respecte 
Deci in loc de o 
ilap'".la oamenii 
cu o excursie în 
este ui.: pov șir 
firm.i ri ria Linca.

finalizar-a 
speci ii, căi

cca 
a făcut 

nc referim 
excursioniști a 

Vii -ad și 
că aut i- 

ait mai d it 
programul, 

excursie l.i Bu 
s-au ales rlo.ir 
vani », dar asta 

dlipa cum -i-

I):i|,ă 
venit
UI io r.I TI

și s.j i faci să Iii- si 
D fapt <1 'in isul n

multiinii 1 i l’i irr
V. III

r 1
, fl ilili

« O (
■IV- s

'Xcilisb' pin.'i 
au întors .o

.1
4.'“tru | ile.i-

C'ă de la im fapt i , il. |nti il c.în IH'.l' 1 l ' i . c.lie nciniilț' 1

cn o rapt unina inahi *l\ (’ 1 nc .i mii i. ciiții ; i (i l 1 > luirb'ZCU.
fost i clal.it d" d h i M H’i.i 1 in i S i ir I ’ . ■/. (1 iui Linia și .1

run Pitro-ani ■ i iun .< ■ in 1l’.'lro-.uii. p' 11 l

1 )iimn aci impr, un.i fu ■ !! 1 •»r i • :n ti Lli 4 • 1 ■fnd după
cetățeni n nranilui n.»ii 1 Vi r <i IV,îl m-iiț ■ p rl iiaiii.'iiii

in rk panii ti o < șuii sic iii Uu dU L\mnr- i ' i<i csiselc lor.

La acea oră în autocar, cel pu
țin în momentul in care a coborît 
d-na Linca, mai erau în autocar 
și au plecat mai departe 7 oa
meni al căror nume il avem. 
Obosită și surescitată dc un drum 
greu d-na Linca, din greșeală, a 
uitat o sacoșă in autocar, in care 
avea tot cc cumpărase in excur
sie. 1

Degeaba a umblat a doua z( i 
pe la patron, pe la șofer, pe la 
cei care rămăseseră in autocar 
căci sacoșa cu marfă nu a mal 
fost de găsit. Nici după o s ipl.'- 
mini această sacoșă tot nu a 
ajun» la proprietara ei.

Și in această vreme, după cum 
nc povestea păgubașa, patroi'.iî 
amocai uaii nn a in'rcpi ins ni
mic pentru a o ajuta, «-plinind .1 
el p.'tionul nu are nici o răs
pund-ic pentru-sacoul dispărută. 
Ci și cum ai invita pe cin ~v , 
in propria casa si nu poiți r.î<- 
piînrl -rea pentru cc a cc i lip- 
»c-4 • din bagaje. A'1 d.i gri 
peni ni cli ’nt1

lir a oi n uni am d -o. cineva 
dintre c i șapte oameni (;x;stcn!i 
in ali-oiar. 1.. coborirei d nci 
Linca si-a insir il sacoșa și il in
vitam sa o <li i înapoi As.i o 
omenește.(<!.C )

clal.it
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UGÎNDESC RUSĂ Șl TRADUC"
în această vara România a 

Jost o a doua mamă pentru co
piii Basarabiei, trup din trupul 
României smuls prin odiosul 
pact Ribbentrop-Molotov. Peste 
10 000 de copii din regiunile bin- 
'.uite de furia războiului au găsit 
liniște pentru citeva zile in 
țara mamă. Numai la Năvodari 
si-au petrecut vacanța, împârțiți 
in trei serii, peste 2500 din a- 
ceștia. Faptul a fost posibil ca 
urmare a relațiilor bune exis
tente între sindicatele din Mol
dova și cele din România, în
deosebi la nivelul CNSL-.R și al 
r’ederației sindicatelor libere 
din invățămînt. Copiii din Mol
dova de dincolo de Prut au fost 
Însoțiți pe durata șederii lor 
alături de colegii lor din Româ
nia, de către didactice din țara 
noastră și din Basarabia. Ne-am 
aflat la Năvodari însoțind cadre 
didactice din Valea Jiului aflate 
Ungă moldoveni. Cu acest pri
lej am purtat o discuție cu 
"domnul Filip Golban, reprezen
tant al sindicatelor din Republi
ca Moldova în tabără.

— Cum să simțiți acasă, dom- 
iuIc Golban ?

— De vis! Copiii, cel puțin 
privesc uluiți in jur. Din mass- 
media știam prea puține lucruri 
adevărate despre România și 
despre români. S-a scris tot 
.impui și s-au proliferat fel de 
fel de zvonuri false despre țara 
noastră. Că aici totul c-te râu. 
•ă este mizerie, că românii niM

nu vor să audă despre noi. 
Chiar în aceste zile cind copiii 
noștri din Tighina, Tiraspol, 
Aninioi, Doroțkaia, Coșnița, 
Criuleni, Căușeni, Ștefan-Vodă, 

Orhei și din alte localități grav 
lovite de război se află în odih
na in România, postul de radio 
Tiraspol a „trimbițat” știri false

lor noastre. Copiii au primit 
cadouri, bani de buzunar, au 
făcut excuisii, s-au jucat. Iată 
un exemplu grăitor despre ospi
talitatea românilor. Intre cei 
veniți se află și un detașament 
de copii de naționalitate rusă, 
l’nuia dintre copii i s-a făcut 
iau. A fost transportat cu ope

Tragismul celor 45 de ani
potrivit cărora un copil din 
Moldova s-a înecat la Năvodari, 
că aici copiii nu au ce minca, 
sînt nesupravegheați, sini de bă
taia de ioc a românilor și altele 
de acest fel. Totul — o minciu
nă sfruntată. Copiii noștri se 
bucura de condiții excepționale 
in tabără. Năvodarml — am 
aflat acum —este cea mai mare 
tabară de copii din Europa. 
Peste 12U0C0 de locuri pentru 
cazare și masă. Plajă excelentă. 
Mineare gustoasă, destulă, ca
dre didactice competente, asis
tență socială de nivel european. 
Chiar in condițiile grele prin 
care trece Rom mia, aflată în 
perioadă de tranziție, totul este 
bine făcut, cu dragoste pentru 
copii. Și cadrele didactice se 
simt ca in familie Prezenta co
legilor din România alături de 
ele constituie un excelent prilej 
de schimb de experiență. In 
fond, vorb'm aceeași limbă. Nu 
am cuvinte să mulțumesc gazde

rativitate, împreună cu condu
cătoarea detașamentului — de 
asemenea aparținind naționali
tății ruse — la spitalul din
Constanța și apoi la București, 
unde a primit îngrijiri medicale 
de excepție. Copilul este sănă
tos. Insulitoarea a rămas uluită 
de felul in care românii i-au 
sărit in ajutor copilului. Cu 
totul altceva citise in presa ruso- 
fonâ. A cunoscut și ea adevăra
ta fală a României și sufletul cel 
bun al românului. Numai de ar 
povesti și alor ei 1

— Vă simțiți străin in Româ
nia ?

— 'Nu. Nici un moment. Ca 
să înțelegeți ce înseamnă tragis
mul acestor 45 de .ini, vă pot 
spune ca eu, roman, ca să-mi 
vorbesc limba materna, gindesc

în rusă și apoi traduc. Așa am 
învațat la școală. Limba „mol
doveneasca", o limbă străină-'! 
Cumplit. 45 de ani de politică de 
deznaționalizare, 45 de ani cind 
nu aveam voie să spunem că 
sîntem români, cind am scris cu 
litere slave. 45 de ani cind doi
na a fost înăbușită. In acești ani 
românii din stingă Prutului ve
neau spre apa-simbol și, deși 
păziți de grăniceri ruși, cereau 
vești, chipurile cîntînd despre 
rudele lor aflate in România, pe 
malul celălalt. Intonau un cintec 
iar textul suna cam așa : „Ce 
mai face Ion al Măriei ?“ Iar de 
dincolo, românii, tot cîntînd, 
spuneau. bine, e sănătos, arc 
acum doi copii". De trecut 
granița, nici vorbă.

— De fapt ce fel de război 
este in Moldova ? Unul cinic ?

— Nu. Unul politic. J.ingă 
moldoveni sint mulți ruși, care 
vor o Moldovă independentă, și 
nu exclud, in viitor, unirea cu 
Remania. După cum, prin Trans- 
nistria moi sînt și „cozi de 
topor", năpirci care s-au alătu
rat separatiștilor „visînd" la 
Moscova lui Stal in.

— Veți reveni în țară ?
— Oricind. Acum știu adevă

rul și-1 voi spune tuturor. Casa 
noastră este una : România.

Horațiu ALEXANDRESCU

Șc. 7 Petroșani 
CU CE BANI ?

Ceea ce vezi in jurul Școlii ge
nerale nr. 7 întrece orice ima
ginație. Lingă cele două con
tainere pline ochi de gunoi — 
nu mai vorbesc de resturile me
najere împrăștiate pe o arie lar
gă împrejurul acestora — șapte 
purcei erau, cum se spune, in 
mediu) lor. După ce s-au sătu
rat, doi dintre ei au început să 
rimeze spațiul verde de lîngâ 
școală. Intru în clădire. D-na 
Ileana Chirca. secretara școlii, 
ne relatează că suma primită 
pentru reparații a fost de... două 
mii lei. Ridicol. S-a terminat, 
totuși, de zugrăvit și de vopsii 
Ar mai fi de făcut cîte ceva la 
grupurile sanitare. Dai cu ce 
bani

Gunoaiele din fața școlii e- 
xasperează toate cadrele didac
tice. Degeaba s-a apelat la bună
voința celor de la egcleu. să Ic 
mute in altă parte. „Dacă le-a» 
duce de aici, vă spun drept, 
împreună cu copiii, am amenajat 
acolo o zonă verde, un părculet, 
de ți ar fi mai mare dragul să 
stai în el. Așa rum e acum, lo
cul ăsta e un focar de infecție. 
Ne invadează șobolanii. A fost 
o firmă din Orășiie, a dat în 
școală, cu ceva otravă Fu cred 
că au dozat-o pentru șobolanii 
pe care îi au ei pe-ncoto. iar nn 
pentru ai noștri, care-s mai re- 
zistenți (Gh. O.)
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Promisiunile sînt vorbe deșarte
(Uimire <lii> pag I)

reglementeze nu doar viața ce
lor mulți ci mai ales a celor pu
țini profitori, pricopsiți aproape 
peste noapte. Și care, cu concur
sul celor care s-ar cuveni să aibă 
ocni de șoim. fac slalom printre 

k legi ap)i>.ilc cu încetineala de 
< melc. De lupt. la noi sint doar 
I? doua grupări de aploaiați: co
ji rupți și coruptibili.
8 Intr-o atare împrejurare pen- 
’* tru a cărei constatare nu trebuie 
7 -ă li observator penetrant, nu i 
, nu este de mirare ipptia cetățe

nilor in fața tentativelor nVicai 
" de s-nsibi) izare. daca no de atra

gere a unor noi adopți. I-a urma 
urim i . eea ce se urmărește est» 

| obținerea, mai bine zis sinillge- 

, rea. votului, intrucit numai naivii, 
; din re m ce mai puțini la număr, 

mai pot crede în moralitatea po
etica. O i ca promisiunile elec

torale se și înfăptuiesc in sta nt 1- 
ncu. Experiența alegerilor locale 
este mai mult decit concludentă.

Ca și cum in România n ar 
exista un prodigios curcubeu po
litic, pindcște crearea altora, așa 
cum a lasat să se înțeleagă dom
nul Dan Constantinescu, Minis
trul Industriei. Așadar, n ar fi 
nimic uimitor sa avem un partid 
al industriei care, cel puțin te i- 
retic, ar avea cel mai marc nu
măr de membri cum martin isca 
domnia -a. Și ca numai o repre
zentări corespunzătoare in viito
rul foi legiuitor ar putea apari 
și relansa industria români as>4. 
Numai cu astfel do idei a fost 
posibila înființarea unui număr 

incredibil de partide mari, medii, 
mici și mărunte, care aspira in 
frenezie la un fotoliu de senator 
s.m deput.it.

In ziua de I septembrie, ziua 
in care im epe sesiunea ordinară 

a Parlamentului, dar a <4nZ] 
se aplică a doua etapă a reduceri» 
subvențiilor bugetare j.i cunoscu
tele produse și servicii, campanii 
electoi ală, care se urnește e«» 
multă greutate la niv< 1 local, ața 
cum este și pe aici pe la noi, în Va
lea Jiului, intra intr-o nouă faza. 
Dacă pînă acum, ascultam doar 
declarații de prinuipii și răspua- 
smi polemice, poate de acum în
colo va fi o cavalerească luptă 
de idei. Dar și de soluții practice 
pentru revitalizarca "Conotntei 
prin concepții românești, nu Im
portate dc aiurea.

La doar o luna si citi va zile 
după alegerile de la noi se vor 
desfășura alegerile pentru preșe
dinție in Stat. Ie Unite. Este foar
te posibil, și in spiritul recipro
cității. să ne trimitem observatori 
care sa urmărească daca au loo 
in mod liber, corect și democra
tic. Pentru ca apoi să ne mai 
gindini să vedem daca le vom 
acorda clauza... Cea care a ajuns 
atit de obsesivă. . —

între ambiții și î mpliniri Jindajungi să-mgarți sărăcia « • •

(Urmii e rjtn pag I)

în incinta pieței noi mese cu 
copertine, de 42 m lungime, 
pentru producători, s-a amena
ja' o parcare ți s-a pus in func
țiune o fîntina cu apa potabilă 
.•u mai multe guri de scurgere. 
Se allă in curs de finalizare ra
ionul pentru pro luse de carne 
cu instalațiile frigorifice și sa
nitare aferente care, speram, 
va fi terminat pina la 15 sep
tembrie, ca și grupul similar al 
pieții afial. tot in curs de fina- 
•iz. r Ridicam ți o constru ție 
•pec ala pentru pensiunea pie
ței. ci bucătărie projmie. In 
zo ia BarbatGii am amenajat o 
m'-ro piață agroul intentară, prin 
♦urnarea unui planșeu ți monta
rea a 2lJ de tarabe pentru pro
ducători.

m avui și avem, desigur, și 
abe preocupări dintre care aș 
am nti reparai' a capitală a 
ean'inci de ajutor so<ial, a se- 
»)■»» ii Primăriei, inventarierea 

-tuli ’or garajelor și punerea lor 
fn .egalitate. Am început dera- 

’ tiza ca orașului, acțiune '.ne, 
însă nu ne satisface, datorita 
supi nfii ialii.îții cu < arc rcalizia- 
3.;i » ntantul — o firma din
Alb;, lulia — lucra ile contr.le
tale • care a profitai de np-.u 

noastră de experiența șl de exi
gența, ca și a a uiațiilor de lo
cal.in, in urmărirea lucrărilor.

Pentru a facilita eliberarea ac
telor cerute de cetățeni, am reu
șit sa ne . autodotam cu un 
copiator modern, de fabricație 
româneasca Pentru a obține fon
durile necesare am organizat un 
bal ai primăriei. Am invitat în
treprinzătorii particulari. Balul 
a reușit, oamenii s au simțit bi
ne și ceea ce e important pen
tru noi, am reușit sa ne dotam 
cu un X| ro.x.

— ( um va satisface bugetul ?
— Mai bme a nu vorbim... Nu 

ne ajunge nici peât u eonlinua- 
rea lucrărilor de construcții și 
finalizare.! blocurilor începute, 
pentru amenaja rea străzilor și 
trotuarelor. In trimestrul III bu
get il va fi terminat. Nu ne bu
curam de iuțeli i crea necesară 
la unitățile specializate, u lotu
lui i.ivez.eni al șantierului de 
drumuri și poduri, pentru plom
barea asfaltului pe' drumul na
țio iul Am ameninț ut cu oprirea 
apei pe magistrala pentru a ob
ține iln eainion dc bitum in ve 
dorea completării asfaltului la 
pasajul pe.le < alea ferata clin 
llarb iteni In re !, orașul p plin 
de gropi, iar dl. ing. Șchiopii, 
șe ful șantierului drumul i și po

duri, deși traversează zilnic o 
rașul, a prefciat sa ne- asfalteze 
parcarea, inutila de altfel, de la 
intrarea in oraș. .Sîntem în con> 
liadicție și cu legea iiriulațici 
pentru ca nn avem marcaje ru
tiere duși comanda am lansat-o 
de mult...

— Care ar fi ncînipliiiii ile, ne
mulțumirile Cum apreciați cri 
firile ce vi s au adresai, iu uuil 
public .*

— Criticile cele mai multe 
au fost gratuite pentru ca nu au 
avut temei. Dar, c ușor sa cri
tici . Desigur, avem .și nereali- 
zari, mai ales in domeniul a 
proviziomltii populației. Noroc 
ca in aceasta perioada uc-aii 
ajutat țăranii, producătorii par
ticulari, dar pentru golurile 
mari in aprovizionarea cu za
hăr, ulei, orez, carne ele., situa 
l.ia e generala ; nu sintem noi 
vinovați și degeaba e in jurații 
primăria Pentru aceste lipsuri 
■unt vinovați alții, de la nivele 
mult mai inalle. Avem neimilțn- 
miri si pentru amorțirea vieții 
cultura.i.\ i vhibc'i activități de 
la Clubul sindicatelor. Ne m- 
; rij<)ic aza escaladarea stării jp- 
l"r;i' 'ion.ilc și c'l'ortmile insula i- 
ente pentru eombalerca lor. Dar, 
de spre aceslea, m n bine cu alt 
prilej. ___ ------------------------

In ziua cind l-am vizitat pe dl. Ovidiu Avramescu, rrimaiul 
orașului Vulcan in bnoul dumnealui era agitație mare împreu
na cu dl. .secretar Sufl tu și cu cițiva membri ai Consiliului local 
aici se disc uta și ue încerca găsirea nuci soluții penlru asigurarea 
necesarului de piine pentru cetățenii orașului. S a pus in discuția 
— ca variante posibile — cartclareu pîinii, stimularea inițiativei 
piivate in acest domeniu, ba chi.ir s-a readus in discuție una din 
propunerile mai vechi și anume inJ.ințarea unei noi fabrici de 
piine in oraș. Cu toate acestea „cuiul lui Pepelea-' r.imine în toa- 
lmu.'.re l.cina, care trebuie asigurată.

Dincolo dc orice alte comentarii, ramine de reținut remarca 
domnului primar vis-a-vis dc această chestiune deosebii de d*!i- 
cală: „Cind ajungi sâ-mparți saruei.i nu găsești soluții".

Tiberiu \ INȚAN

D’a le lozincilor
Undeva, pe partea stingă a șoselei (DN 6bA), în .tpi-» pier 

de intrarea in Uiicani se afla un panou, pc care cu apreape 3 
am m urma scria: „Tr.uasca Partidul Comunist Român". In cufo-> 
■ia lui deermbrie -l>9, cineva s-a găsit .să șteargă cuvintele „parti
dul" și „comunist". Astfel invit, acum pe respectivul panou a 
rainas inscripția „Trăiască Roman I".

Nu știm dacă aceasta este poziția politică a locuitorilor wai- 
șiilui Uricnni. material propagandistic pentru campania sjțțjofajjj 
a FSN mi pregătirea vreunei vizite „de lucru* a domnului Petre 
Roman la Uricani. Oi ieum ar fi, viitorul va confirma *an va in- 

luina ipotezele noastre. iT. VINȚAN)

deput.it
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SPORT-SPORT SPORT
Fot bal, divizia A

„Tunui“ cu două guri de foc |
JIUL— UTA. 3—0 (2—0) Au marccA: Dodu — min. 8 — gol 

imputabil cu capul, din iu metri, mingea a „mușcat" pămintul 
s-a dus jos in plasă, Stăneic — mm- 25 — șut sec de la 16 metri, 
in colțul din stingă porții lui Ivan; Dodu — min. 75 — eu latul 
din 3 metri, sus in colțul scurt. Cartonase galbene: B. Popcscu si 
Kâducu (Jiul), Stăneseu (UTA). Spectatori: circa 5000; teren moale; 
Șuturi la poarUl: 13—3; pe poartă: 8—3; corwre: 11—4.

A arbitrat, cu citeva ineraclități, o brigadă arindu-l la centru 
pe Gheorghe Constantin, ajutat de Panescu Paulian (ambii din 
Hm Vilt a) si Petre Cristian (Mediaș). Observator federal Eugs n 
M u st ață.

• Ghițt.n a 4 os in două rinduri goluri iminente. • O fanfară 
a intat „imnul" victoriei. • Ifcgulamenlul a fost bine însușit de. 
cele două echipe. • Arbitrul Gheorghe Constantin a făcut primul 
„centru" la Petroșani. • Jiul a vizionat de dimineață partida Mi
ni rul l.upeni — Unirea Alexandria. • Duelul Dodu — Ungur, net 
ciștigat di primul Un adevărat „tun" cu două guri de foc. • In 
min. 88 A. itaru o făcut un plonjon de circa 3 metri in aer. mult 
aplaudat de public. • Incepind de ieri, internaționalul arădean 
Plat ius Domule este noul antrenor al echipei UTA.

iar ultimul a șutat peste tr.ms- 
vei.saiă. .Scotni „urca" tot in fa
voarea Jiului. Radu îl servele 

pe Stăneic, șut sec 
de la 16 m. și 2—0 in

I <i oru începerii partidei -e 
cunoșteau toate rezultatele seriei, 
m.ii puțin cel din.re CFR Cluj — 
Cor Vinul, meci de Pronosport. 
P bele echipe mizau pe o carte 

Vie, Jiul axind acel antecedent, 
4—0 in ediția "91—’92, UTA me-

’ apasata dL> neliniștea propri- 
suporteri și de „por ara" ce

lor peste IU .ini de încercări pen
tru repromotare. Jiul joaca un 
4—3-3 elastic, cu un Militam 
ținut „la respect" (marcase trei 
roluri in retur), cu un Stâncii Je 
neoprit și cu un Dodu „arma se
creta" a atacului, fimii dubl.it 
*n mod paradoxal de celălalt lun- 
«la, Benotie l’opescu și el rein
trat in grațiile publicului. UTA 
« mizat pe p .,i underile lui Un
gur. jucător de rasă, iar In apă

rare pe gabaritul lui Gaica asan- 
tajat oarecum in duelurile corp 
l.i corp .Primele raiduri aparțin 
gazelelor, min. 1 Radu, min. 3 
Stâncii bine lansat dc Gristea, 
din nou Radu, oprite finul in 
min. 6 de contraatacul lui TîrțuU.

Ca o riposta, următoarea 
cursa — Dodu — se va solda cu 
gol imparabil. după ce mingea 
a par* urs un traseu prestabilit; 
Gașpar — centrare Stoica. 1—0 
min 8. UTA obține primul corner 
in min. 10, dar Do lu min 12 este 
din nou in fața, ca apoi Militaru 
sa-| pună in situație de gol pe 
Gașpar al cărui „cap" s-a dus cu 
puțin peste poartă. Jocul este 
«inamic. Ungur încearcă vigilența 
lui Ghiț.in, se întrevede chiar e- 
galilale la ieșirea portarului nos
tru care a respins in adversar.

Jiului, 
„ca la carte" 
cu stingul. 
mm. 25

Oaspeții 
mele Iese 
Sinescu, 
trenament, 
16-le advers, iar Huza și Cristea 
liniștesc zona 
ivi pericolul, 
și cu avantal 
Jiul 6—4. un 
duelurilor cap

După pauza, Ghiț.m se remar
că in min. 53. cind evită pur și 
simplu golul din picioarele lui 
Ungur, Stoica are aceeași soartă 
ca și atacantul advers, min. 55 
Radu pune la grea încercare pe 
Sinescu min. 58, iar Stăneic. din 
6 m trimite incredibil peste 
Zece minute (60—70) de confuzie 
in arbitraj sint de ajuns pentrj 
a tulbura tribunele, dar „tunarul" 
Dodu î-i face din nou datoria: 
a urcat 40 m in atac, a primit în 
diagonală mingea 
după un dribling 
latul din 3—4 m a 
tor in colțul sting 
75. Se ratează prin 
Stoica. Răduru, dar 
gur și Riviș, iar fluierul 
il găsește pe Militaru într-un 
zbor de 3 metri, „săritorul" tre
ci nd pe lingă minge.

IU 1,: Ghițan — B. l’opescu. 
Dodu, Gașpar, 
Stoica, Stancu, 
Kaducu), Stăneic.

incep să depună ar- 
Ivan din poartă inl’ă 

dar Gaspar, ca la an 
se duce la bataie in

de unde s-ar pute. 
Repriza se incheie 
la corm re penti 1 
fel de oglindă a 

la cap.

l
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I

, lluza, Militarii, * 
, Radu (min. 76 — I 
ic. ■f

de la Stancu 
Stoica și eu 
șutat necruță- 

și 3—0 min. 
Stancu, Radu.

și prin Un- 
fin d

° x Centura
Q'uin<-u| individual de box, desfășurat in ma

țul de pe molul Miirc-piiui, s-a bucurat de o 
pa li. ip.ire prestigioasa, cu boxeri din toata ța
ra Minerul Vulcan, antrenata de veteranul Eu
gen \ înța, a avut o comportate mai mult de- 
cit meritorie, cucerind 3 medalii prin loșif Vass 
— < at. 54 kg — Zdrani a Ștefan — cat. 60 kg — 
<’ ieloi ie in fața campionului de zona) și Andrei

, care cișliga m.rinle de limită in fața lui
-idi i.m T.itulici, Brașov. Zaharia V asdica a 
pierdut la puncte in fata lui Edmond Cberchi ș, 
< i și Ionii Rji-ovița și UTi»ti.in Baiașa, după :

---------------------------------------------------4

Aradului |
meciuri deosebit d€ echilibrate. După aceste 
vtetom, care scol boxul în lumeu întreceri-1
lor Minerul Vulcan vd participa cu 8 boxeri, ini
luna septembrie ta etapa pe zonă de la Hm. * 
V ilcea și la linala Pe țară. Este primul mare* 
succes al acestei secții, in care tineri talentați 1 
ți oameni pricepuți se lupta pentru medalii dar I 
Și pentru prestigiul secției ce vi ea să Se alature • 
campionilor popicelor și echipcj de fotbal Mi- I 
norul Așadar, Minerul Vulcan începe sa uree j 
treptele performanței ca o dovadă ;1 seriozității 
Asociației Sportive Minerul din localitate. ■

DIVIZIA NAȚIONALA

RE/.' I.TATE JE1INICE: Dacia Unir.a — Din.uno 1 —L „Poli" 
«im: ii . itul Studințesc 1 1 niv t.'raiova — Oțelul

■ ■ (); . • . >.< - FC Ploiești 4 !; FC Brașov - FC B,v ui
I ■), Rapid — „U" Cluj I 0, Gloria Bistr.ța — Progresul Buch
ii li 2—l): FC l'aiii) — C.SM Heșița 3—0; FC Inter — Elecliopu- 
b'i ' raiova I — o.

t'IASAMENT

liin.imo — FC’ Inter; Sportul Studențesc Dacia l.'nina Brail , 
„U" Cluj — Steaua; FC l’loicjj — Oțelul; FC Bucali — Rapid; 
J’rogresul București — FC Bra.șov; CSM Reșița — Glorm Bistriți; 
„Poli" Timișoara — Universitatea Craiova.

i Gloria li.st) ița 2 2 () (1 6—1 4
2 Itinamo 2 1 1 0 a—1 3
.1 Umv. Cr.uova 2 1 1 V 4—1) 3
4. FG Farul ( onsl .rr;a 2 1 1 0 5—2 3
5. Steaua 2 1 l 0 b—3 3
fc. Rapid 2 1 1 0 2—1 3
7 FC Inter Sibiu 2 1 0 1 3-3 2
U E ecti npiitere CT.d' ..,i 2 1 l> 1 1 — 1 2
9. U" Ciuj 2 1 0 1 1 l 2

U> FC Bra?ov 2 1 0 1 1 — 1 2
tl. CSM Reșița 2 1 0 1 3—5 2
12. „Poli" Timișoara 2 1 0 1 .1-6 2
ij. Sportul Studențesc 2 0 1 1 2—3 1
14 Dacia Unirea Brăibi 2 0 1 1 )—2 1
15. FG Ploiești 2 I) 1 1 3 - 5 1
16 Progresul Bucuri Ji 2 1 ) 2 -4 1
i7. Oțelul Galați 2 1 1 1 li 1
J8. FU Bacău 2 9 0 2 1—5 8

El APA VIITOARE (30 august): El< i-U opul* i e — FC Farul.

Pagină icaliEală de
Doici NI \ VIȚU

Rugby

Așa a fost începutul
STEAUA — MINERUL J.Ul’ENL 35—6 (18—0). Deși se pre

vedea un duel inegal intre cele doua formații. cu cărți de vizită ‘ 
diferite, prima, actuală .și multipla campioană națională, cu destui ' 
internaționali in formație, cea de-a d ma o merituoasă promovată, 
r.ar și cu experunța compctițională sub cota adversarului, meciul ■ 
nu a fost unul oarecare ci o dispută dirza, in care minerii au tr®« 
cut, „complexul" Steaua, d'-si rezultatul le este nefavorabil. Di
ferența de scor cuprinde în primul rind avantajele eseurilor, care 
din acest campionat primesc 5 puncte in loc de 3 cit prevedea 
vechiul regulament. Echilibr at pe alocuri, dar și dominat pe trei* 
sferturi de gazde, acestea aveau tocmai aici să se impună, trimfa 
țind in prima parte două eseuri dincolo de buturi, o transformare 
și două lovituri de pedeapsa, mulțtimindu se, la pauză, cu 18—0,

Familial izați după repriză cu jocul campioanei, minerii în
cearcă ieșirea in larg, opuninJ o m ii mare rezistență partenerului 
care punctează din nou pin.i la 28 0, cînd Pândele transformă
două lovituri de pedeapsa, ajungind la 28—6, iar centralul anulează 
primul eseu al oaspeților, din acest campionat. Steaua mai fruc
tifică din ocaziile create pină la 35—6. Cîteva inexactități de in
terpretare de regulament au fost tot în favoarea Stelei, dar scorul 
nu trebuie sa alarmeze echipa Lupeniului. Pînă simbătă, cind vine 
Grivița Roșie moralul va trebui refăcut, iar terenul victoriilor 
reciștigat. Minerul, ca și celelalte echipe vizitatoare, nu a putut 
mai mult, dar speranțele de abia de-acum se aprind.

Tir cu
• Săgețile de aur ale României, 

Viorel Habian Gigi Pușcă, ->i- 
mona Lamașan, toți compunem i 
ai secției de tir cu arcul Miner il 
Aninoasa, au dominat întrecerile.

• Vasile Tămaș, antrenorul a- 
nului, cele mai multe premii.

• Gigi Pușcaș corectează două 
recorduri naționale în sistemul 
FITA 1256 — v.r. 1248p și la 70 
m. 317 p — v.r. — 316 p., ambele 
aparținindu-i.

• Primai ul Aninoasei, llie 
Bolgrob. omul nr. 1 al sportului 
din localitate. • Toate societățile 
comerciale, firmele particulare 
din oraș au fost alături de EM 
Aninoasa în sponsorizarea celui 
mai mare concurs al anului. • 
SG „MIHAELA" din Alba lulia 
ca și Oficiul Județean al Sportu
lui au venit eu mari și impor
tante premii. • La Petroșani, așa 
ceva este, dacă nu imposibil, cel 
puțin irealizabil. • Și ce oameni 
avem. • Peste 50 de concurenți 
au fost in lupta pentru premii.

• Gigi Pușcă și Erica Ferencz 
(Mobila Satu Mure) în Grecia, la 
Jocurile Tineretului. Singurii re
prezentanți ai României. Concur
sul 22—30 august.

• Viorel Habian și Simona Lă- 
maș.in la Saliccterme (Italia) in

arcul
concursul european „Săgețile de 
aur". • Minerul Aninoasa locui 
1 peste tot: Cupa României }i 
Cupa Minerul.

Dar iată rezultatele: CUPA 
ROMÂNIEI: SENIORI: Locui h 
Viorel Habian; Locul II: Frai 
Constantin (Iași); Locul III: Robu 
Aurel (București). SENIOARE: 

Simona L ă m ă ș a n; Mi
haela Miron (Iași), Daniela Roba 
(București). JUNIORI: Locul l> 
Gigi Pușcă; Locul II: Cătălin 
Marinescu (Olimpia); Locul III* 
Florin Bogdan (Aninoasa). JU
NIOARE: Erica Ferencz (SaM 
Mare). CĂDEȚI: Marian Riga 
(Satu Marc). COPII; Adrian Ca
lin (Minerul Aninoasa). PE H- 
C1IIPE: Locul 1: MINERUL A- 
NINOASA. Locul II Mobila Sai<> 
Mare; Locul III Olimpia Bucu
rești. CUPA MINERUL: SENIORI» 
Locul I: Viorel Habian; SENIOA
RE: Mihaela Miron; JUNIORI» 

Gigi Pușcă; JUNIOARE: Eva Fc- 
renez; CĂDEȚI: Marian Biga; 
COPII: Adrian Călin (Mincrtiî
Aninoasa).

Urinează Campionatul Național 
de juniori, 3—6 septembrie, la 
Satu Mare, cu participarea valo
roșilor noștri sportivi.

l)l\ A
HEZILIAIE TEHNICE: CIR Cluj — Cor- 

vmul 2—5; F.C. Drobet:1 Tr. Sever;™ — Unirea 
Alba luiia 1—0; Gloria Reșița — Olimpia Sa’.u 
Marc 3—2; FC Bihor — Metrom Biașov 0—0, 
Tractorul Brașov — CFR limișoara 4—2; Jiul
— Ul’A 3—0, Jiul 1E1.1F Craiova - FC Mara-
mureș j- -0; Metalurgistul < ugir l( 1M Br«i-
șov 3—2; Armătura Zalău — Metalul Uo< șa
2—1.

C I.ASAMENT

1. Coi sinul 2 2 0 0 8—2 4
2. Jiul 2 1 1 t) 4- 1 3
3. FC Maramuicș 2 1 0 1 8—2 2
4 Metalul Bocșa 2 1 l) 1 4 2 2
5. fC’IM Brașov 2 1 0 1 5—4 2

6. Unirea Alba luloi 2 l 0 l 3—2 2
7. Trai toiul Brașov 2 1 1) 1 4 -4 2

8. Jiul IELIF Cr,nos<> 2 1 0 1 2—2 o
9. Metrom Brașov 2 t) ’i 0 1 — 1 2

10. FC Bihor 2 0 2 0 0-0 2
1 1. Gloria Reșița t 0 1 4—5 ■>.
12. < FU Timișo.na 2 1 0 1 4—5 2
13. Armatura z.alau 2 ) ♦) 1 3—4 2
14 li)1 A 2 1 0 1 2—3 2
15. Olimpia Satu Mure 2 t) 1 1 2-3 1
16. FC l ui nu Sevei in 2 ) 0 1 1-3 2
(7. Metalurgistul ( ligii 2 I ♦J 1 4 10 2
18 CPR Chi| 2 0 0 2 2-8 0

DIVIZIA B
REZULTATE TEflNiCE. Cimentul Fien* 

— CS Firgoxi-ie 2 — 1, Arsenal Reșțj — 
nciuj Matăsari 4—2; I C Caracal — AS l’aro.șeni 
4—2; Șoimii 1FA Se ,u — Dacia Pitești 5—3; 
Victoria Elec. C. Arg. — Minerul z\nme 2—0. 
Gaz Melon Mediaș — C'SM Caransebeș 6—A} 
Minerul l.upeni — C.SM Un. Alexandria 2—0} 
ROVA Roșiori — Metalurgistul Sadu 6—11 
Slatina — IOB Halș 1—1; Minerul Uricaru — 
Electrica Ficni 3--0.

< I.AS 1MEM’

EI'AI’A VIITOARE: (■■unbiita august); Mr,_ 
tulul Bocșa M' l.i.mjustul ('ligii , Corvinul — 
Armalui'.i /.a 'iu. biiih,, Alba lulia CFR Cluj; 
O|A FC Biiior; Metrom Brașov — Olimpia 
Satu M.ire; < I R Timișoara — Jiul; FC Ma- 
i.iiiiiiieș — I',.o torul Brașov; 1CIM Brașov —
III L II LII < ' io\,i, Ff Drol l.i Tr .Severul 

— < itor.a i ..

1. IOII Balș 2 1 1 0 4— a 0
2. t S Firgoviște 2 1 0 1 9— 3 2

3. Gaz Metan Mediaș 2 1 0 1 6— 2 2
4. Dacia Pitești 2 1 0 1 10— 8 2
5. ROV A Roșiori 2 1 0 1 6— 4 2
i>. AS Taroșeni 2 1 0 1 5— 4 2
7. Min. Mătâsari 2 1 0 1 5— 4 2
«. Min. Anina 2 1 0 1 3— 2 2

CSM ( aransebeș 2 1 0 1 7— 7 2
10. Șoimii IPA Sibiu 2 1 0 1 3— 5 2
It. Minerul l.upeni 2 1 0 l 2— 2 2
12. Arsenal Reșița 2 1 0 4 4— 5 2
13. Unirea .Alexandria 2 1 0 ■ 4— 2 2
14. Cimentul Fimi 2 0 1 2— 4 2
»5. Electrica 1 ieni 2 1 0 4 C— 3 î
16. CC Caracal 2 1 0 4 7—10 2
17. Met. Sadu 2 1 0 4 3— C ♦»
18. Viei. Curtea de Argeș 2 1 0 4 3—• 0 2
19. Minerul Uricani 2 1 0 1 4-“ 8 O
20. Metalurgistul Slatina 2 0 1 4 l— 2 4

ETAPA VIITOARE: (30 îngust). Cimentul
j.'n-ni — Minimi Uricani; CS 'ilrgovișRr — Al
ienai Reșița' Minerul M.dasari — FC Carat al, 
AS 1’aroșem — Șoimi; IPA; Dacia Pitești — 
Vie. Elec. Curii a de Argeș; Minerul An#a — 
Gaz Metan; C’SM Caransebeș — Minerul J,li
pani; C.SM Unirea Alexandria — ROVA Roșiori; 
Miet. Sadu Met. Slatina; IOB B dș — El.Vlrit a 
Fiem.
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MARȚI, 25 AUGUST 1992^

COPIATOARE
RANK XEROX

prin S.C. ZORI NOI S.A.
Relații Ia telefon

93 - 545972

GARANT
Circuit financiar 

de ajutor social
Singurul care vă înmulțește economiile.

Inițiat și condus de S.G. „PROM1TEX" S.R.L., GARANT tși 
propune să ajute financiar pe toți membrii săi care, prin încrede
rea și banii depuși, creează capitalul necesar.

Astfel, prin rularea capitalului în activități de comerț, pres
tări servicii, import-export, etc, se obțin venituri din care yor 
beneficia toți membrii noștri.

Numai împreună, cu încredere șl răbdare, vom reuși.

Pentru înscrieri și informații suplimentare vă așteptăm la 
sediul nostru din Pctrila, str. Minei, bl. 10, ap. 33 (parter).

Program zilnic, de luni pină vineri, între orele 9—17,

NU UITAȚI

GARANT — GARANȚIA SUCCESULUI. (413G)

Uniunea economică română 
a întreprinzătorilor 

particulari
DEVA — subfiliala Petroșani 

anunța
deschiderea celei de a 4-a ediții a cursurilor

— MARKETING — MANAGEMENT — CONTABILI
TATE — FINANȚE Șl ACTIVITAT1 BANCARE A ECO 
NOMIEI DE PIAȚA.

Durata cursurilor, 4 luni — sîmbăta și duminica.
— CURS DE LIMBA GERMANA.
Durata 6 luni. înscrierile pină ia 10 septembrie 1992.
Locuri limitate.
NU PIERDEȚI OCAZIA, ÎNSCRIEȚI VA DIN TIMP. 
Relații la telefon: 512100. (1115)

Firma Exigent S.R.L
Import — Export

Cil sediul III |-K. Jiu 

prin nprereiitantul IVAN CONSIANIUN, ..............
tosif, bj. II.?, se. 3, ap. :1S

— A< IIIZI | IOM \ / ț <11 1*1.IU I di, p \|>| |{|
I ' ' '*1 1 / "•*' " ■ • . • iții ,i. , i _ gp, i. , ■
II a — 300 l'il..:. ni,n>..i.îr< i uscate — 1000 lei/k«
' ’NriiAU cu i’i.A r.\ pi, i o<: (115^

, str. .Șt. O.
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MICA PUBLICITATE
VINZARI

VIND mașină de scris electronică ADLER, xerox Rex-Rotary 
A4-A5, xerox Toshiba A3-A4-A5, filtre cafea, videorecordcr Sony 
și casete video. Relații: telefon 543533, între orele 18—21.

VIND apartament 2 camere, decomandate, etaj II, în Deva, 
strada Minerului. Preț, 2 000 000. Telefon 96/117741, între orele 
8—11, zile lucrătoare. (4020)

VIND apartament 2 camere, decomandate, zona Hermes. In
formații: telefon 541551, după ora 21. (4135)

VÎND microbuz Ford Tranzit, înmatriculat, 800 000 lei și te
levizor color RFG, 68 000. Telefon 541902. (4137)

VÎND apartament 3 camere, Petrila. Telefoane: 550257. 542261, 
542464. (4126)

VÎND casă Dărănești, ar. 9. Informații: Petroșani, Unirii, 
11/2/3, Aeroport. (4143)

VÎND garsonieră mobilată, Petroșani, strada Unirii, bloo 8, 
3/3 între orele 12—14. (4150)

VÎND microbuz Fiat, preț 500 000, negociabil, și televizor co
lor Blaukpunct, diagonala 68 cm, preț 85 000, negociabil. Relații ) 
Petroșani, str. Anton Pann, 30, între orele 15—18. (4154)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere decomandate, zonă centrală, cu 
apartament 3 camere, aceeași zonă. Informații: Petroșani, str. 
Aviatorilor, bl. 12, scara 3, ap. 3. (4155)

PIERDERI

PIERDUT geantă diplomat maro cu acte personale, în piața 
Petroșani. Găsitorul o poate depune la Centrul Militar Petroșani. 
Oferă recompensă. (4148)

PIERDUT 2 ștampile cu inscripția SC Terra Hășmășan Po- 
pescti S.N.C. Petroșani. Le declarăm nule. (4144)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Oprea Mariă, e- 
liberată de Fabrica de Tricotaje Petroșani. O declar nulă. (4138)

DECESE

SOȚIA Tundi și fiul Jenoke anunță cu inimile zdrobite de 
durere trecerea prematură în neființă a iubitului lor soț și fată 

GABOS JENO
Inmormintarea va avea loc miercuri, 26 august, ora 14,30. 
Cortegiul funerar pleacă de la domiciliul din str. Viitorului 

4/1.
Nu tc vom uita niciodată. (4142)

PĂRINȚII anunță cu nemărginită durere încetarea prematură 
din viață a iubitului lor fiu

GABOS JENO
(27 ani)

Vei rămîne veșnic in amintirea noastră. (4141)

FRATELE, cumnata șl nepoțica aduc Un ultim și pios oma
giu ccluf care a fost un minunat frate, cumnat și unchi

GABOS JENO
Lacrimi și flori pe tristul mormînf.
Nu te vom uita niciodată. (4141)

CUMNATUL, cumnata, soacra și nepoții își exprimă regretul 
la încetarea prematură din viață a celui ce a fost Un bun cum
nat, ginere și unchi

GABOS JENO
Amintire veșnică. Familia Varga, (4112)

SOȚUL Vasile Voiculcscu anunță cu profundă durere înce
tarea fulgerătoare din viață a scumpei soții

MAR1A VO1CULESCU (învățătoare)
Iți voi pasira veșnică amintirea 1
Inmormintarea va avea loc marți, 25 august 1992, ora 14, 
Corpul neînsuflețit este depus la Biserica Evanghelică. (4140)

CU l’ROI’UNDA durere, fiica, ginerele și nepoțelele anunță 
încetarea din viață a celei care a fost mamă și bunică

MARIA \ OI( ULESCU
In veci nu tc vom uita ! (4140)

PIOASE amintiri Ia regretata despărțire de cea care a fost 
colega noastră, învățătoare la Școala generală nr. 5 Petroșani 

Al ARI ETA VOICULESGU
______________________________________________ _______________ (1116)

COLEGII de la SG UI’SRUEEM SA sînt alături de Mariana 
si Constantin Necula in greaua încercare pricinuită de dispari
ția celei care a fost un om deosebit

M ARIA VOIC ULESCU
.Sincere condoleanțe familiei îndoliate, (1152)

I IMI Sinii, I iruța, Aurelian și familia Untaiu aduc un 
ultim și pios omagiu celei care a fost o minunată nașă

M.1RIA \ OK ULESCU
și transmit condoleanțe familiei, (1153)

ECHIPA DE SERVICIU _
l Secretar do redacție

Ghcorghc CHIRVASA
Responsabil do număr 4 !

„ Durei NEAM IU
Corectura :

Tu...ii ACIIIRII și Viorica IIRITTESGU'

Cotidianul do opinii șl informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" esto realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființata conform De
ciziei nr. 208/12.0G.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director
MIRCEA DUJORESCU

Materialele nccoinandate și nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
FECIOARA f

(23 august — 22 septembrie) f

O partidă promițătoare vă estij 
suflată de un coleg mai „înfigă- 
reț".

BALANȚA
(23 septembrio — 22 octombrie)

Călărețul fără cal are asul în 
mînecă și-l va scoate Ia momen
tul oportun.

SCORPION ,
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Atmosferă calmă Ia locul dc 
muncă și dispoziție excelentă.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie).

Ideile dv. se bucură de o pri
mire favorabilă.

CAPRICORN <
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Căutați să faceți, măcar po 
frontul interior, pace!

VĂRSĂTOR ,
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Tdeea care vă obsedează va 
încolți în pămînt străin...

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 1

O dereglare fiziologică pasage
ră vă pune în mare încurcături 
într-un moment critic.

BERBEO
(2f martie — 20 aprilie)

Ambiția dv. de a vă descurca 
singur (ă) este exploatată de Ua 
ins abil, în folosul său.

TAUR ’
(21 aprilie — 20 mat)

Nu cedați insistențelor, chiar da
că acestea par să promită un câș
tig fabulos, j

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Veți face, pc nesimțite, primul 
pas spre împăcare...

<4RAO 4
(22 Iunie — 22 Iulie)

O jignire, scăpată involuntar, 
se răzbună,

LEU 
(23 Iulie — 22 august)

Infrînați-vtî pornirile bătăioase 
— provocările vizează compromi
terea dv.

PROGRÂMUL~fvr
MARȚI, 25 AUGUST ț

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10,40 Ecran de vacanță.
11.10 Uruguay.
12.10 Ora de muzică,
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
11.20 Tradiții.
14,50 Avanpremiera TV,
14.55 Preuniversilaria.
15.30 Gursuri de limb! străine.
16,00 Dorul meu, dragostea mea...
16.30 Gonviețuiri.
17,00 Actualități-
17,05 Forum.
17,25 Gultura în lume.
17.55 Salut, prieteni 1
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Tclccinemateca. STOP CA

DRU LA MASA.
22.10 Studioul economic.
2 :,30 Studioul electoral. * 
23,05 Actualități.
23.20 Sport.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2G75 
Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 511GG2 (dlrcctor-rcdactor șef)| 
515972 (director cxecutiv-administrativ dl. 
(uzare): 511GG3, 512161 (secții).

*

TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, str. 
Nicolao Bălcescu nr. 2. Telefon 5113G5. '


