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• Leszlo îckes strică scenariul

Diversiunea ARDEAL
a fost aniînată
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Cin 4, la sfirșit de aprilie, premierul, dl. Theodor Stolojan, a- 
n’.in1. i hotarirea de a se diminua in două tranșe, de la 1 mai și 
1 septembrie, cu cite 25 la suta subvențiile de la buget pentru 
principalele produse și servicii, eram derutați și cu simțurile in 
al nmî, că doar de buzunarele noastre amărite era vorba. Acum 
se apropie sorocul, ziua fatidică dc 1 septembrie, și lucrurile se 
lip '.a d. i continuăm să navigam pe un ocean furtunos, cu marile 
valuri ale recesiunii economice (producția a scăzut cu 13 la sula, 
dar rata șomajului a ajuns la 6,7 la sută, deci aproape șapte sala- 
riați. dintr-o suta nu mai au de lucru) și ale politicii. De două 
sâptămini s-au desfășurat succesive runde dc negocieri, între Gu
vern și principalele centrale sindicale, referitoare la varianta op
timă, din cele șase cite au fost, și operațională, dar .și la com
pensările din cunoscutele indexări. Cu care fuseserăm obișnuiți 
șl în urmă cu ani, de i nu se chemau așa.

Dar problema, că este într-adevăr o problemă, reducerii sub
vențiilor, nu este soluționată deoarece luni a avut loc o altă în- 
tilnirc a premierului, de această dată cu liderii principalelor par
tide politice, părerile fiind, cum ne stă bine nouă oamenilor, și 
pro, .și contra. Obiecția a fost demnă de interes ; măsurile, față 
de care premierul a rămas neînduplecat, s-ar repercuta negativ 
în campania electorală. Care, .și ea, intră în a doua etapă.

Acum, dacă stau strîmb și judec drept, dl. Stolojan are drep
tate. deși cele vreo 80 de miliarde, la cît se ridică această apro
piată etapă tranșă dc 25 Ia sută, le va plăti contribuabilul clin 
punga lui goluță. Și are dreptate întrucît în primăvară, pe cînd 
se 2icca că alegerile urmau să fie în iunie — insă ele au fost, da
torită luptelor de culise, „împinse1* pentru septembrie — parla- 
m ntarii nu numai că nu au zis nimic, nici atunci, nici mai tîr- 
ziu, cînd premierul lc-a expus o seamă dc rațiuni economice, sub 
cupola parlamentară din Dealul Mitropoliei. Dintr-o dală pe băr
bații politici l-a lovit grija față de populația care îșî va da votul 
la 27 septembrie. Nu pentru promisiuni, ci acelora care inspiră 
mai multă încredere.

Insă și premierul nostru s-ar cuveni să fie Ia fel de consec
vent în tot ce întreprinde, evitind compromisurile, așa cum s-a 
petrecut cu prefecții din județele Covansna șl Harghita. Pînă la 

Tibcriti SI’ATARU

Prețiurite 
înaintea 

reformei
Iată că nici nu a intrat încă 

în vigoare Hotărirea guverna
mentală care prevede elimina
rea subvențiilor la uncie produ
se și unii s-au găsit deja să a- 
plice „noile prețuri și ta
rife". I,a Vulcan sîntem informați 
că deja a apărut salam de vară 
cu 1000 lei, parizer cu 976 lei. ouă 
cu 24 lei, pune cu 150 lei, făină 
cu 120 lei, pui cu 700 lei, precum 
și multe, multe altele.

De asemenea, datorită modifi
cării parității leu-dojar pe piața 
valutară, produsele din import, 
au urcat ia prețuri incredibile. 
Iată cîtcva dintre prețurile da 
livrare practicate de anumite 
firme din capitală: cafea solubilă 
— 760 lei, țigări LM — 110 lei. 
Assos — 140 lei, Kent — 260 lei, 
Kim — 170 lei, Suc 1,5 1 — 385 
lei. Ne oprim deocamdată aici 
nu înainte de a vă informa că 
nici țigările autohtone n-au scă
pat din vizorul „scumpiralizării". 
Amintim aici doar țigările „Gar- 
pați“ care au „urcat de la 12,50 
lei la 20 sau „Buccgi", dc la 14 
la 21 lei.

Ce-o să fie, ce-o să fie... vom 
vedea și vom simți pe propriile 
buzunare după 1 septembrie.

(Continuare în pag. a 2-n) Tibcriti VINȚAN

Zahârul
Sâptumîna tr sută, dl primar 

al muni ipiului Petroșani, Gheor- 
g' Sloicuța, ne informa că s-a 
obținut pentru Valea Jiului o rc- 
( :ție dc 330 tone dc zahăr, 
din care 130 tone pentru consu
murile colective și 200 tone pen
tru consumul populației, cantitate 
cr -e va vinde ia prețul dinainte 
și v i acoperi rația clc zahăr pen
tru lunile martie și aprilie, ctflă 
cu care Guvernul Stolojan a râ
ma', dator față dc întreaga popu
lație a Viîii Jiului. Tot dl. pri
mar ne-a informat câ există asi 
gurâri ca se va da întreaga cân
ți ite de zahăr restant,! ca și ra
ție, dar ca nu se știe in conti- 
n arc Iu ce preț s? va vinde pen
tru Juriile următoare, care sini 
tot restante

Să sperăm că <TI Stolojan va 
fi mai blind cu noi, măcar artlm 
cînd O vorba de zahăr, că în 
rest.,, - «

Promotorii ideilor revizionist • 
cuno-ciite de pe acum sub denu
mirea d? diversiunea Ardeal, au 
primit o lovitură dură. La Confe 
rința de la Budapesta a Uniunii 
Maghiarilor din Transilvania, 
care a avut loc imediat după c°l 
de-aț treilea Congres al Uniunii 
Mondiale a Maghiarilor, nu s-a 
formulat, așa cum se prevăzuse 
inițial, „condiția autonomiei teri
torial? maghiare în Ardeal" Ex
tremiștii șovini și iredentiști un
guri, care trăiesc pe alte melea
guri decît Ungaria și Români i. 
dar s-au întîlnit sub sigla M >- 
ghiarilor din TransiJ vania, a! 
Budapesta, au rămas într-o su
perbă izolare. Guvernul Ungariei 
s-a eschivat în a le oferi o sală 
în care să-și desfășoare Confe
rința, aceasta avînd loc. în cele 
din urmă într-o încăpere fără 
aer condiționat, pe o căldură to
ridă. Dar pers6nalitățile marcan
te ale maghiarilor care trăiesc 
în Transilvania n-au fost pre
zente in sală. In această ordine 
de idei este cu totul remarcabila 
schimbarea cu 180 de grade a 
opiniilor de pînă nu demult ale 
episcopului de Oradea. Laszlo 
Tokes înti-o conferință de presă 

I

care a avut loc cu o zi înain
tea începerii lucrărilor Conferin
ței Uniunii Mondiale a Maghia
rilor din Transilvania, președin
tele cb. onoare al Uniunii Demo
cratice a Maghiarilor din Romă* 
ni i s-a delimitat net de conați
onalii săi. Dl. episcop Laszlo To- , 
keș a declarat fără echivoc:' 
„Orice problemă visând Transil
vania nu poate fi discutată fără 
români, care sînt majoritatea in 
Transilvania. Uniunea Mondială a ' 
Maghiarilor din Transilvania, fi- , 
ind o organizație politică, nu are 
drentul să dea a declarație în 
problema autodeterminării".

Credincioși propriilor convin
geri și idei șovine, revizioniste, . 
în superba lor izolare, participan- 
ții la Conferința Uniuni Mondiale 
a Maghiarilor din Transilvania au 
formulat atacuri la adresa țării 
noastre. Prin declarațiile sale be
licoase s-a detașat o oarecare 
Maria Eva Bcrki, din Austria, 
care a susținut, printre altele. 
„Trebuie dusă o luptă împotriva 
Constituției (României — n.r.) și

Viorcl STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

PE SCURT
Călătorul nu mai pleacă

O femeie cu mila lui Dumnezeu a cules de pe stradă un po
rumbel călător, care nu mai putea zbura, ca urmare, probabil, a 
atacului unei pisici. Ciufulit și jumulit, însîngerat, acesta a accep
tat mîncarca și tratamentul și s-a făcut bine. Acum este prieten il 
nedespărțit al nepoatei și, deși geamurile stau aproape mereu 
deschise, porumbelul nu mai vrea să plece. „Eu ce pot să-i fac ? 
Să-l alung? Nu mă lasă inima...". Și astfel, porumbelul călător 
și-a oprit călătoria, poate definitiv, într-o casă de oameni adevă
rat i ! (Șt. C.)

O vacanță... istorică
La finele săptămînii trecute 

au revenit acasă, din tabăra e- 
fectuată la Ciric, jud. Iași, cei 
23 de elevi dc la Școala genera
lă nr. 7 și 63 de elevi de la Școa
la generală nr. 6 din Petroșani.

In perioada celor 10 zile, cît a 
durat tabăra, copiii au avut po
sibilitatea de a admira itinerariul 
istoric al Moldovei, care a cu
prins vizitarea mănăstirilor Vo- 
roncț, Succvița, Moldovița ori 
T’utn.i, aceste adevărate „perle' 
ale Bucovinei" — după cum ne

spunea insoțitoarca grupului, d-na 
profesoară Smaranda Mircca.

Toate acestea nu ar fi fost po
sibile fără ajutorul Ligii Sindi
catelor Miniere „Valea Jiului", 
care a sponsorizat această vacrn- 
ță cu adevărat istorică a c Iovilor I 
claselor cinci—opt ale școlii amin
tite.

Iată că atunci cînd vrea. Liga 
mlneri'i r poate face ceva ?i (n 
folosul copiilor.

Tiberiu VINȚAN

Pîine șî... alegeri
Despi c cuptoarele de pîine ale lui Lucian Corn ?scu s-a făcut 

mult caz la vremea respectiva, cind acestea au fost alns l.i 
Vulcan cu marc pompa. După încă puțin timp ele au capotat. 
Recent, pare-se, au fost repuse in funcțiune. Am dedus acest f.int, 
zilele trecute, cind în incinta căminului de ncfamiliști s t iat vi
zavi de Primăria orașului Vulcan am zăi it un nou magazin dc? 
distribuire a plinii. Magazinul aparține 1ACCV.I Petro ni și ele 
aprnvizion it de brutăria aflată lingS1 Garnizoana militară Vulcan. 
Și cum știam dinainte că aici se ;,f| i „cuptoarele lui L. Corne ;>l“, 
am de dus — și nu m am înșelat — ca acestea an fost r icticate. 
Deh, a început campania elector <l,î. (T. VINȚAN).

Laborator de informatică
Lic ’til Indirdiia| din Vulcan a fost și est - unul din ceh’ mai 

moderne imitați de mvățamint din țara, din puni tul d v ieie 
al dolarii tehnic o-m.ilcri.ile.

Desigur in ultimul timp, in context cu dificilii ale .i i .. il 
dc Tonduri nil sa mai pulul il.ctua o imbun.it.ti a d ■ i
tchiiico-matcriale la un nivel — hai să i spunem, eiiio,'. .an. U'i 
toate acestea, strădaniile safirelor didaalicc dc a.ci, cate dovedesc 
dragoste fața ele nobila meserie pe care o practică, zestrea mate
riala a liceului a fost imbun.uiîțila. pi in ac hiziționarea citorva 
calculatoare PC de înaltă competitivitate, ce vor constitui mate
rialul tehnic al noului laborator de mloi in.il’ca ce vn lua ființă 
aici, oclata cu începerea noului an școl.n Personal de '.pecialit.it.? 
exista, dotare precum se vede. m.ii i amine dc a .1 pt'al clon... 15 
septembrie! ('I'. VINȚAN) ~ J

pecialit.it
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A ARS Șl FUSTA MINI... I
Pin procesa] verbal nr. 13. intocmit de Compania de pompieri 

în 15 amiust 1992, reiese că Unitatea 3A-Croitorie, situată pe 
strada Unirii, Petroșani. in cadrul Mici ocomplexului nr. 18, a ars 
datorita unui „scurtcircuit electric", pornind de la un „fier de 
culcat uitat sub tensiune" — am citat din procesul verbal. Această 
form are datorită excesului de precizare, păcătuiește prin amoi- 
guitati lăsind loc interpretărilor. Se știe că un scurtcircuit poate 
provoca, prin el însuși, un incendiu La fel. un fier de călcat, ui
tat sub t'. nsic.ne. poate duce la aprind rea suportului sau materia
lelor Învecinate, dacă acestea sint combustibile. Să înțelegem că 
este vor! a. aici, de doua' cauze distincte, care au acționat simul
tan. producind același clect '! Proba materială a acestui „diagnos
tic" au constituit-o cele doua borne de ștecher. găsite in priză la 
intervenția pompierilor. Dar să vedem și părerea doamnei Ilona 
Gali, șefa unității : „1n după amiaza zilei de vineri. 14 august, 
n-a fost curent, așa c.ă n-am putut lucra. La ora 18.40, am închis 
ușa de lemn, cu lacătul, fără să mai pun gratiile. Pe la 20.30, am 
intrat cu Vergin ca Linca, am băut cite un Ness, făcut cu sifon, 
apoi a venit și do/tmna Sardi. am mai fumat o țigară și am ieșit 
toate trei. Eu m-am întors de la ușă. că inii uitasem țigara pe 
scrumieră, am luat-o, m-am uitat la fiei — era pe talpă (suportul 
respectiv) — și am închis cu ambele lacăte (deci și Ușa cu gratii). 
Pină la 21,30 am stat afară, cu niște vecini. In timpul ăsta, a ve
nit o fetiță d ipă fustă. Am trimis-o s-o vadă in vitrină — o fus
tiță mini — dar n am ni ii intrat după ea. Fetița a plecat unnîn I 
să revină după ea a doua zi...

Despre cauza incendiului, declan it p. la 1 noaptea eu pot să 
vă spun doar că'nu poate fi vorba de fier de călcat. Bornele, res
pective erau de la prelungitorul lămpii cu care lucra b;-iatnl la 
ceasuri. Atunci nu lucra, că nu era curent, dar prellin îtoriil era 
în priză. Nici de la țigară. După cum v-am spus, m-am întors și 
am luat o...“.

Paguba se ridică la suma de 121 001,80 lei Unitatea era asigu
rată la ASIROM Deva, care va da despăgubirile cuvenite.

Pentru doamna Gali, această unitate este totul Din ac își 
ține familia. Urmează acum s-o ia de la început. Va fi greu, d ir 
n-are încotro 1 Cițiva cunoscuți s-au oferit s-o ajute, dar știind 
că nimic nu este gratis, cauta sa se descurce singură. „Pentru re
parații am cerut doi muncitori (de la cooperativă — n n ). pe care 
să-i plătesc eu. deși n-ar fi drept, că plătesc luna de luna rccle- 
vențe. nu prea .știu pentru ce .“.

Acestea sint faptele, povestite printre lacrimi cu greu stăpini- 
te. Nu sint fericiți cei caie merita, nu suferă cine trebuie...

Ștefan t IMI’OI

Cantina —restaurant Vulcan
UNA CALDA...

De mai mult timp încoace, la 
Caniina-ltcstauiant d,n Vulcan, 
unitate condusă de dl. Mihai De- 
mian, aproximativ 20—25 de 
persoane, in mare parte bătrini 
și lăra venituri bănești, servesc 
zilnic aici doua mese. Respectiv 
prinzuț și cina. Cheltuielile pen
tru consumația acestor oameni 
ajuna la limita subzistenței sint 
suportate de Consiliul local al 
Primăriei, lată deci că a.ci la 
Vulcan t'. i m- nul „protecție so
ciala” :,i-a găsit adevăratul său 
sen

...Șl UNA RECE !

D unnoI G A. oslo miner. N j 
are familie și. in aer ste condiții, 
se .(<■ mas i l.i r, st.un ant

„într una lin zilei' sapmminu 
ti* >it — po'.o'.te,'e dinsiil — 
m-am decis vi ian prinz.uj l.i 
Canun ;-R • taiir.int. An i n-.im 
g cit dcelt un s.ngur sortiment 
o ■ ininr ,ii'<'. Și antim- ciui ba le 
p ri-o.irc. Și sine, r sa fiu, cab

lați a acesteia nu yr,i cea pe care 
am așteptat-o, lucru de care s-.jj 
sesizat și alți consumatori. Evi
dent, am reclamat acest ; ipt 
doamnei Ana Novac, bucataica
sa șelă, care, in loc de scuze sau 
regrete m-a „gratulat" cu gene
rozitate, spunindu-mi că: „După 
ce ești prost mai și comentezi!", 
afirmație care mi-a luat maiill".

Evident, e regretabil gestul ia 
care s a pretat doamna Novac, 
avind in vedere ca dinsa este o 
bucătăreasa cu vechi state le 
serviciu. Insa dincolo de respee- 
lul pe care i-l purtăm, nu putem 
trece cu Vederea faptul ca un 
corn, iciant — indii icni d fun.- 
ția sa — levi.izu de la principi al 
unii i sal aj comerțului — „Clien
tul no ,tru. stapinul nostru!" 
in ultimi consumatorul. Gestul 
este absolut inadmi-ibil și ne 
pare di-os bit clj rau ca ices i 
provine dc la o unitate < india 1 ■ 
prestigiu, la adie a car ia acum 
curg... re kiinațiilo. |> ,.ite ui 
cei in cauza vor lua măsuri.

liberia Vt.Vj’AN
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Administrarea 
școlilor

Recent, în cadrul Inspectora
tului Școlar Județean Hunedoara 
a luat ființă un serviciu specia
lizat, care se va ocupa în exclu
sivitate de rezolvarea tuturor 
problemelor ce țin de adminis
trarea instituțiilor de invățămînt 
de pe raza județului.

Acesta se va ocupa de procu
rarea și distribuirea manualelor 
școlare, de reparațiile și dotarea 
școlilor și liceelor, precum și de 
rezolvarea oricăror alte pro
bleme ce țin de administrarea 
acestora. Sperăm și noi, alături 
de cadrele didactice din Vale, că 
poate astfel, starea administra

tivă a școlilor noastre se va îmbu
nătăți. (T. VINȚAN)

BUTELIILE
Aflam de la cetățeni că la u- 

nele centre de preschimbare a 
buteliilor de aragaz se practică 
prețuri majorate, fără nici un te
mei legal. Precizam că pină la 

1 septembrie ac. nu am auzit 
despre nici o creștere de preț 
autorizată de guvern la artico
lele subvenționate. Nici distan
țele de la Craiova sau Timișoara 
nu au crescut. Nici cheltuielile 
de depozitare, încărcare-descăr- 
care. 1 acat că intr-o perioada ne
limpezită de legi, se profită măi 
ales pe seama cetățenilor nevo
iași fură să se ia măsuri de pe
depsire a profitorilor, sau cel pu
țin de proiecție a populației.

VULCAN AFLAM
de la Primărie și Regie
• Cu piinca e clară treaba. In scurt timp cartelele vor fi ti

părite. arondarea pe centrele de piine, afișată • Continuind într o 
ordine a priorităților, e rindul apei. S-a stabilit de către specialiști 
ai primăriei un plan de captare suplimentară pe rîul Valea Morii, 
în perspectivă, o lucrare asemănătoare in Dealu Babii. • Domnul 
primar Ovidiu Avramescu e optimist in privința rezolvării apro-t 
vizionării cu butelii și benzină. Tocmai primise un telefon-prom - 
siune dătător de speranțe. • în data de 22 august rețeaua locală 
de apă caldă menajeră a fost încărcată in vederea depistării un r 
eventuale pierderi și pentru probe tehnologice. Din păcate mai 
este de lucru „pe conductă" — punctele termice au fost verificate 
toate și se prezintă satisfăcăt >r — așa că num ii după 1 s> ptembrie 
putem vorbi despre apă caldă la Vulcan. • S-a făcut Ceva A 
pentru hidroizolațiile blocurilor. Primăria a adus materialele. 
RAGCL-ul forța de muncă. Deja, b.ini prevăzuți de Regie pentru 
acest gen de lucrări s-au epuizat • Echipele de pensionari anga
jate de primărie au desfundat aproximativ o mie cămine de cana
lizare. Ar mai fi ceva de lucru în zona blocurilor Bl — Dl si Școa
la gemralâ nr. 5. • In fina], un apel al RAGC'L, adresat restan- 
țierilor la plata tei moficârii: „plătiți-vă datoriile, domnilor! Vă 
așteaptă o nouă iarnă și alte facturi de achitat".

Paul NICULESCU

P R E Ț U R I ȘI P R E Ț U 1< I
Cred ca fiecare dintre noi a văzut că in acest slirșit de vata, 

prețurile la sti ugtiri au ajuns Ja 120 Ici pi ntru un kilogram J 75 
Ici pentru un kilogram la prune. Adică, daca se ni nțin așa, i 
dus pe apa lui Stolojan și vinul nostru, dar și țuica, pentru ca, 
la aceste prețui i, e greu de ciezul ca cineva sa mai in irazni â 
producă vin sau țuică in gospodăria proprie. Probabil va li la 
stat, dar la ce preț?

P O Ș T A R E D \ C Ț I E I
Dl. DUMITRU CODREANU — Vulcan. Ne criticați pint'U 

faptul ca in acest an, zi n ul nostru nu a mai publicai e.xti.s Jm 
„Noul mers al trenurilor de calatori". Noi va mulțumim ptntiu 
critică, dar vă rugam sa o ad sați celor de la CT li, căci dinșii 
sint \ inovați pentru acest lucru. Probabil, pentru a -i asigura 
vinz.uea la tirajul volumului cu mersul imnurilor, vreun „mare 
șei" de la CER a interzis oricăror ziare sau altor publicații să 
tipărească așa <■ va. știu ei. ceferiștii de ce! Căci și așa orele tre
cute acolo nu se respecta niciodată. Așa că va rugam sa va adre
sați ;(>r in problema ridicată pentru noi.
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Ce nu știm
Politica e, așa, o chestie, la 

care se pricepe toata lumea, m ii 
puțin cei care se ocupa sti ici de 
aceasta. Ea este fie „de stingă" 
fie „de dreapta". Cei care nu ss 
hotărăsc nu rg pe „centru".

In acest timp „dreapta" se uită 
la „stingă" sa vadă ce'face. „Stin
gă" nu se uita spre „dreapta" 
pentru cu are oamenii ei care se 
ocupa de asta.

Politie i e de m ii mult culori 
Totuși, indiferent de culoarea po
litica situația ramine. de regula, 
albastia. Un bucătar spunea că 
Politica e o ciorbă in care toți 
își vită nasul. Ea dă in clocot in 
preajma alegeri.or l-'i.torale
eind toți se intrcc să ga'.e.is a 
ciolanul.

Pe v.ista cimpic a Politicii iu 
apămt Partid, le, ea ciliperriie

că știm despre politică ?!
după ploaie, unele care nu se 
inghit și altele care se m.imnca .. 
intre <lc. In cadrul acestora si
tuația se prezintă la fel ca în 
gospodăi ia lui l’acală. In loc să și 
v ndcce capra bolnava o îmbol
năvise și pe a vecinului.

Partidele, pentru a-și primi bo
tezul își aleg cile o sigla, cu rare 
ocazie citeva flori și-au pierdut 
d' finitiv reputația.

In preajma alegerilor „propu
șii" încep să făgâdjiasca tot fc-iu! 
de minuni. Cam, ca in povestea 
cu peștișorul de aur care promi
tea îndeplinirea oricărei dorințe. 
Singura deosebire e că peștișOiul 
se ținea de emint. Tot cam pe 
atunci părțile combatante lnc?p 
sa exprime, fie prin strigare, fie 
prin scriere, cuv intui „Jos". Inte
resant e ca nimeni nu folosește

antonimul acestuia, „Sus", deși 
absolut toți vor să ajungă acolo. 
De regulă ei ce au dreptate ni 
pot sa și-o exprime, pe cind cei 
ce pot sa și-o exprime nu O an.

A< uni nu se mai pune proble
ma ce ai lă< it in ultimii cinci 
.un. ci in ultimii doi , ni jumate, 
pentru că in restul de doi ..ni 
jumate nu s-a mai fiu ut nimic.

Un pu .. n imi spun, a deu
năzi că el mîncu politic a pe pii
ne. I| cred, ce altceva poți să 
mai întinzi e piin 1 ? Baia, cel 
uitat de t' ‘i sp in a c.i politica e 
atunci cinci te prinde «oțul a- 
m.mtei tale în propîiul lui sifo- 
n’er și tu nv erci să-i d< mon
ștri zi ta dc fapt, a<'4o, așteptai 
autobuzul.

ăl ANURAȘ

Afișind... Panouri
Apiopo de campania aceasta 

elcs im ala. care umple pi ogr.ime,» 
r.iuio și cl t' lev i/iiine, iar pe noi 
ce o scrie ele siritiminli-, mii 
mult sau mai puțin definite. Nu 
se poale spune lă problema pa
noul dor de atișaj e.celor.il a lost 
tina rezolvata de la sine. S-a ce
rul marirea supialcțelor destinate 
afișam platlormelor politice ale 
partidelor. Au aparut noi panoui i 
in locuri de maxima vizibilitate. 
Curate au fost >1 ...așa au rarnas 
Cum vor să lamureasca electora
tul din Valea Jiului să-i voteze 
<la('a nu-?i aliș, ază programele? 
ivlu-i vorbă, timp ar mai fi 
cam o lună de zile. Se mizează 

oare pe surpriza ultimei sute ie 
metri? (R N.)

o eagcbA
Culegătorii fructelor dc pădure 

constata cu tristețe câ trebuie -ă 
se deplaseze la distanțe lot mai 
mari pentru a recolta cantitățile 
dorite. Cauza o constituie -e ă- 
tuirca nivelelor din apropieri a 
orașelor, deteriorate de o an i- 

rnita formă de „turism".
Paguba e destul de mare, daca 

îuâm in calcul perioada lungă, 
necesara pentru rc faceiea acestor 
mase. Bine ar fi daca „turismul" 
■la rare ne referim ar deveni mai 
puțin păguboși

Intre ciocan si nicovală ?
lUrtuarc din pag. 1;

urma s-a ajuns la conduceri bicefal", chestiune laru precedent, 
desihizatoai c insa de poitițe ce se vor mai iărgi prin piesiunt ori 
de vile ou se v,i simți nevoia. (J a doua situație in cari dl. Sto
lojan, om ferm de aillel, a cedat, este acea „creștere zero", idee 
de prin noiembrie — decembrie unul trecut, și deoarece s-a re
nunțat, volens nolens, consecințele economice, deși exportul a 
ci eseul — semn ca sint ugcnți economici competitivi care și a i 
găsit piețe de desl.iccre —, sini cele pe care le tim : întreprin
deri cu vechi tradiții, cu flux tehnologic sufic ient de modern, care 
abia își trag suilctul. Este o criză manageriala, cu influențe in 
starea economica ce se va agrava in septembrie. Cind reducere.), 
cu mea 2u la suta a subvențiilor acordați de la buget, toate pre- 
țuiile .și costurile vor create mai mult docil salariile, cu indexări 
(neînsemnate, de altfel) cu tot. O concluzie este cit se poate de 
clara și nu de azi de ieri : niceanismcle de control al stabilirii 
prețurilor nu luncționcazu dccit capricios șl imperfect. Altmin
teri cum se poale explica de ce prețurile au crescut deja atit ia 
produsele comercializate dc particular, cit și la cele prin magazi
nele de stat, ascunse sub cele mai diverse nume înșelătoare de 
S A.-uri. Este neliresc, chiar absurd, ca zahărul numit subvențio
nat, care n-a mai fost de piin primăvară, să zaca prin depozite 
uimind a fi comercializat abia difpa 1 septembrie, la un preț co
respunzător. Prin urinare un profit absolut gratuit și nclcg.il, pe 
buzunarul bietului client.

De aceea este răspunzător guvernul a cărui abilitare dc .? 
coniluie prin ordonanțe nu se îndreaptă spre masuri ferme, dar 
in spiiilul economiei libere, de protecție reala a consumatorului. 
Gain acestea sint înțelesurile iminentei aplicări a hotăririi ne
gociata intre Guvern, sindicate și partide, mgriiorate de ele in 
selc nu de tot mai puținele bui urii ale populației aflata intre cio
canul prețurilor și nicovala nevoilor.

D versiunsa Ardeai a fost animată
„ lUi indie din pag. 1)

a Stalului care permite activita
tea unui Funar. In ceea ce pri
vește Tr.insilv ama pina cind aici 
tiu vor interveni schimbări in 
ăi nețurile fundami ntale, nu va 
exista o autonomie reală".

l’articipanții la Confennți 
și-au intitulat intrunirea drept 
Congres al Maghiarilor din Ar
deal, adoplind, in cele din urma 
o Declarație. Printre altele, in 
aceasta Declarație sc cerc Comu
nității Europene să mi încheie 
acordul de asociere cu România 
fura includerea instiluționalizata 
a maghiarimii ardelene Sc mu 
cerc Parlamentului și Guvernului 
Romanii i sa facă posibila exer
citarea fura limita a dreptului de 
autodeterminare a maghiariinn 
din Transilvania, pc baza drep
turilor omului și a libertății >r 

fundamentale.
1'Nto diepttll lor democratic, 

vor spune unii, dc a cerc cc și-au 
propus. Chiar daca pi in aceasta 
se atentează la suveranitatea si 
integritatea teritoriala a unui

st.It. Pina la faptă e cale lungă... 
Da, dar o privire mai atenta a- 
snpr.i prevederilor solicitate in 
programul revizionist de autode
terminare lasă sa sc intrevadi 
ca acestea, nu țin seama de u- 
pinia și de drepturile populației 
majoritare, ale românilor cum în
suși episcopul J.aszlo Tokeș a a- 
prcciat. Dacă ar fi să se dea curs 
ideilor „autodeterminării" ar fi 
vorba «ie un fel ele democrație 
clădită exclusiv pe apartenența 
etnica. Dar la cc1 ar folosi popu
lației din zonă, in ansamblul ei, 
fie ea pe alocuri chiar 90 la sută 
de origine etnică maghiară, «par
tener ț.i pi o „regiune" sau „ju-i 
deț" autonom maghiar, din mo
ment cc se bucură dc largi drep
turi democratice in România 7 
Este evident că nu sc vizează, 
așa cum bine a remarcat preșe
dintele de onoare al UDMR. o 
măsură, cu adevărat democratici 
prin adoptări a „Declarației Con- 
,nesului". Oare ce fel de interese 
urmăresc, dc fapt, „documentele* 
adoptate de „Congresul Maghbui- 
lor din Ardeal ’, in superba Iov 
izolare?.

e.celor.il
nclcg.il
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RĂZBOI
cu morile de vini ?

' Nu știm ce să mai credem in 
ce privește „P sui autoturis
melor* ! Dl. irig. Ștefan Chițescu 
se zbate (deocamdată ca peștele 
pe uscat) pentru ca APCA, al 
cărei intemeietor este, să iasă 
învingătoare dintr-o confruntare 
in care adversarul e foarte p i- 
ternic și are in mina toate pir- 
ghiile de comandă.

Se știe — așa cum amintește și 
dl. Chițescu in ultima epistolă 
primită la redacție — că, prin 
decizia Curții Supreme, Secția 
Contencios Administrativ, s-a 
dispus trimiterea cauzei, pentrj 
< . om > tentă* (ghilimelele apar-
. n semnatarului scrisorii) solu- 
ti.nare Judecătoriei Sectorului I 
București. In același timp. Curtea 
Supremă avea obligați* sa rz- 
c! icteze Hotărirea in t rmen de 
cinci zile. Lucru pe care nu l-a 
făcut, deși a trecut o lună și ceva 
r1 1 atunci. De aceea, m ntion?l 
z i dl Chițescu. „după aproaoe 
trei săptămim de așteptare. oe 
tr i :m."r-i. A,ori ,ția a depus ce
ntre i dc revizuire a Deciz.ei 

in sensul ri-judec T d 
re.-ursului Guvernului, respinge
rea acestuia ți admiteri a icn-rii 
d- revizuire. întrucât potrivit 
art 322. al. I. pct. 1 lin Cod 11 
o • prori dura civila .j al t lă/2, 
1. a 29/1'190. dispozitivul Deci
ziei < de nu poate fi adus 1 in- 
cieoliniie intrucit o judecătorie nu 

w» tenta lersilă de a a- 
brej o Dispoziție Administra
ți i - misă de Guvern".

ncolo de limbajul greoi si 
a imn »mi ■■ din textul repr >- 
d -. re • se. totuși, ca Asociația 
pentru Protecția Cumpărătorilor 
fie Autoturisme nu ced uză. dc-i 

li 1 in idvi.rsar puternic. 
Cire. la rîndul sau. nu este dis- 
p is sa ced.-ze u or, cu to.ite că, 
pe und v,i. știe ca dreptatea ie 
afla le partea asociației cu care 
• 'ă.zlji »șto de i it\ a timp. Așa- 
d r după rum af'ăm in continua

rea scrisorii, ca urmare a c noii 
de revizuire mai sus amintite ș> 
a altei acțiuni — prin care aso
ciația a încercat sa demonstreze, 
legal, faptul ca la Curtea Supre
mă s-a denaturat obiectivul sau
— aceasta a comunicat asociației, 
prin citație legală, că doleanțele 
de revizuire vor forma obiectul 
dosarului nr. 521/1992, avind ci 
termen de judecare data de 21 
octombrie 1992. „Concomitent cu 
acest dosar — se spune in scri
soare — ne vom prezenta, con
form trimiterii Curții Supreme 
ți la Judecătoria sect. 1 Bucu
rești. căreia îi vom solicita să-ți 
deci;nc competența de a abroga 
o Dispoziție Administrativă a 
Guvernului și, potrivit art. 144 
„c“ din Constituție, să remită d >- 
sariil la Curtea Constituțională".

E posibil ca. in cele din urmă. 
Asociația să aibă cîștig de cauză. 
Chiar daca nu-i va putea onora 
cu autoluri-me pe cei in drept 
să le prim -ască după ani de aș
teptare există o soluție. Inaint i- 
tă de însuși APCA: înmînarea I? 
acțiuni in cadrul Fondlilui Pro
prietății de St ,t. la nivelul pre
țurilor actuale. „Acest lucru stă 
la in lemin.a Guvernului Stolojan, 
care, jn baza abilitării P.irlamen- 
tujir ouate emite o Ordonanță 
in ai c-t srns" — se menționea
ză in finalul scrisorii.

Cu toate că mă repet, o spun 
din nou: Nil știu ce-o mai ied 
din ifacerca (că ast i este in cele 
din ui mă) autoturismelor! Amî- 
n.iri, a procesului pin.i la data 4e 
21 octombrie — cind. probabil, 
va fi in exercițiu un alt guvern
— cam seamănă cu onerațitin a 
de aruncare a pisicii moarte în 
curtea vecinului în orice ca’, 
personaj mi se pare că este un 
război dus cu morile de vint Ci
ne mai are speranțe sa continue, 
totuși lupt i !

I 
i
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GOGA TONCA „PRĂDAT“ LA CARACAL!
Un im id nt ca oricare altul. F.irtiil se practică încă din ne

gura vremurilor. Spargerii ■ la fel. Ceea ce s-a întîmplat in*-ă la 
Cuaeal d sine de acum, posesie de antologie. .Ajunși la Car.!■ al 
in preziua meciului, A. S. Paromni a parcat a ito. a il ,-u eșa
pamentul. hrana și alte bunuri al sport.v lor, in faț i Uol.-t ilui 
și după ce au servit masa au pus liniștiți capul p, perină.

Cc au visat, ce n-au visat, nu se știe. Știm că diminuați s- r.i
„trezit" goi g Iuți, adică fără echipament ae joc, fără bani, fu a
lucruri personale. Boții pradagetă ca-n codru S-au rugat de
gazde, muițumindn-le ‘și pe aceasta calc, care le au asigurat u
toată bunăvoință, din echipamentul iflat in dotare tot ce au .răbt. 
Ca unii ucători au beneficiat de glu.tc nr. 45 in loc de 12. alții 
43 in loc di 40, asta e o a.tă poveste. Jocul s-a ținut, gazdele au 
ciștigat și hoții au fugit. Pe irmcl? lor. în-ă, a pornit cel mai 
puternic echipaj al Poliției jud- țen<>. Dacă ii va prinde, aceștia 
au declarat vă le vor da și punct, le înapoi in vinșilor.

FC CARACAL, — AS PARO- 
ȘEN1: 4—2 (0—0). Meciul, după 
cum ați aflat din cele da mai 

sus, s-a desfășurat intr-o notă 
i cu t tuJ și cu totul aparte. 0 

arma psihologică a stăpinit elevif 
lui Gogii Tonca care are meritul. 

. Je a-i îndemn i la joc în acest* 
i condiții. Partida s a lansat intr-un• 

„spectacol" gust it d- un public» 
foart core. t. dar arbitrul a fă
cut și cl servicii jocului. i |.

Gazdele descl, d scor 11 în m!n. 
47 din II m, ii majorează în 
min 73 d ir pînă atunci Dinu, 
col mai bun jucător al oaspeților* 
a ratat 3 ocazii cit roata carul ii*

Costănescu reduce din handi
cap 2—1 în min. 18, Cioară gre
șește și 3—1 min. 80, 4—1 min. 
82 și 4—2 gol 1 urdache, min. 86.

Giicoi'ghe DJ.TE \XU

Despre o problemă 
sufletească

A ! . 1. • i in Republica
M ilia.va, arca X pîionala in
trodu-a de președinte ie Mire-a 

n> ;ur in luna m.u a ucestm 
.ui, .nd .-onfli'-tul din zona

tr.iiisnist riana i in» eput ,a de
vină dureros. Cerul a linijje-
z t mult deasupra Husar.imei

mse pentru ca tristele -vem- 
mente sa rămina dc domeniul 
trec itiilui.

. îorită faptului a a inieiat
!■ ul a or, dar autoritățile
» ■ la C . r. ti in. ai nu socotesc
i .nflictiil A finitiv in> Iii-.. Cert
> -ie ca e rt urile de n» ;;oc r re
pe calea ii 'elegerii nu .ui fost
zad.irnii ■ ș. mt tot mai multe

clipele dc răgaz, diploma
ția tinarului stat independent 
r.i intensifica acțiunile peste ho
tare. O delegație s-a deplasat 
pi litru contacte multiple in Sta- 
icle Unite, alta conciisă de pri
mul miniitru Andi i .Sangheli 

a vizitat Buciireștiul. Problema 
Moldovei de dincolo de Prut 
•> constituie la ora actuală dez
voltarea relațiilor economice iar 
la București Memorandumul 
semnat de guvernele statelor 
noastre cuprinde l<« mai aseme
nea orientări. Se înțelege desi
gur, că vor lua amploare nu 
numai schimburile cu un conți
nut strict economic ci și cele 
/lin domeniul finam iar-h.incar, 

al comerțului și turismului, .il 
științei și culturii.

Spun moldovenii de dincolo 
de Prut că „problema lor in pre- 
7< nt este cea economi» a" ,.i pe
semne că așa este, nu vrem su i 
contrazicem. Dar cred ca din
colo de „economic" ei au și o

mare problemă sufltli as ă. Ne 
gindim bunăoară la ana 1990— 
1991 cind, duur-un prca-plin al 
entuziasmului nostru post-revo- 
Imionar, sub impulsul celor mai 
caloe s ntin,: ntc frățești au luat 
fim’.i aproape in toate localită
țile țarii, a-oeiațule „Pro Ba
sarabia". z\u fost întinse „po

duri de flori" peste Prut, au tost 
oi țanizate spectacole și donații 
iar vizitele reciproce s-au tinut 
lanț. După putm timp entuzias
mul a scăzut iar ideea atit de 
g 1 roasa a prieteniei a intrat 
parca in monimat. Inițiativele 
asociațiilor sint din ce in ce mai 
modeste, iar despre ele se vor
bești- rar și „pe scurt", semn ca 
entuziaștii noștri au revi nit la 
pr ocuptlri mult mai benefice. B i 
sc intimplă ca unele intilniri or
ganizate sub egida „Pro Basara
bia" sa alunece neașteptat fie 

ușor pe o pant.i electorala. Anu
mite pârtiile profita de efortul 
organizatoric al asociațiilor și 
după ce sala e plina de oameni, 
se produce fărădelegea: „Pro
Basarabia” e dată la o parte iar 
liderii politici iși desfășoară ne
stingheriți programul electoral.

Problema arzaloare a Basara
biei este la ora actuala cea eco
nomica. Dar sa nu uit un ca noi 
Ic am făcut o promisiune sufle
teasca. Sa nu i dam uitării, după 
ce i am numit alit de des „frații 
no,tri «Ic peste Prut". Starea 
excepționala a fost ridicată, au 
fost deschise noi treceri de fron
tiera astfel ca as<x-iiițiile nu 1n- 
timpina opreliști Acum poale 
ri in» capă „star» i rx<e| I tonala a 
prieteniei".

Joii MUSTAȚA

i
I
}antri-noi

perdean

MINERUL LUPENI — UNIREA 
ALEXANDRIA: 2—0 (0—0). Fără 
Krautil și Tudorache (ambii in 
tribună, cu o situație incertă la 
cluburile lor), fără Neiconi (ple
cat la AS Paroșeni), fără bătrinul 
F.ine Colceag, devenit „tînărul" 

-nor la copii, dar cu Lum- 
i și Varga (legitimați di 

• la Minerul Uric.ini), lormația lui
71............... __ _ . —
| Au marc.it 1 umperdean

I
o

I
i
i

Rus a luptat din greu ciștigind 
in final cu 2—0. rezultat meritat.

min.
50, după un slalom. Păun ■ și 
Varga min. 72. dintr-o centrai e 
a lui Ungureanu.

Dodii a fost elimin:tt lăsîndn-si 
echipa in 10 oameni, iar rez li- 
t.ltll| 
cai e 
m.iși

MINERUL URICANI — ELEC
TRICA FIENI: 3—0 (1—3). Re
vanșă asupra dîmbovițenilor, la 
un scor care începe să șteargă 
impresia la prima vedire. Elevii 
lui Maria și Marian și-au spălat 
păcatele printr-un joc de total 

angajament, „minuind" adversa
rul după o tactică bine insușita.

Baltaru a deschis scorul in 
min. 9, din 11 m. — fault cl ir 
in careu, după caie ex-Jiv iziona- 
rul A, C’eacusta. proaspăt mirat 
in teren (min. 59). inscrie in 
două nnduri (min. 61 și 64), pe
cetluind scorul final.

important!
B. T. T. Petroșani organizează, 

duminică. 30 august, excursie la 
Timișoara, cu prilejul partidelor 
C.F.R. Timișoara — Jiul și Poii 
Timișoara — U. Craiova. Costul 
aproximativ 1 125 lei. Transportul 
se face cu autocarul in ziua me
ciului. Relații la telelon 511098. 
Sint așteptați cit mai malți su
porteri sa însoțească echipa Jiul 
la acest meci, care se vrea o vic
torie.

in 10 oameni, iar 
este cu atit mai mult umil 
a dat valoarea celor 10 ră- 
in teren. Campionatul județean

DIVIZIA C

Radiografia

etapei
I -MINERUL AN INCASA — MU- 
’ REȘLL DE\A: 2—0 (0—0). Ar- 

| Litrii brigăzii din Siineria, Ilri- 

* țac .și Dri-tk au „sărit" calul și 
' au stricat jocul celor doua echipe.

Au mai cat lutu și Colea.

1 1’ARINGUE LONEA — V1C-
*'l()lll.\ CAI.AN: 2—1 (0—0). Du

bla a lui Căluți in fața echipei 
f din Calan. Oaspeții au deschis 
Î scorul, I.azaroiu a egalat, iar

Botez.ilu a in .eris golul victoriei, 
t
) MINERI L (.HEI.ARI — Ml- 
. NEPLJ. VULCAN: 2—2 (1—0).
, Gazdele au condus de fiecare 
i data dar Izsab și Doroș au egu- 

lat pentru oaspeți.

S METAl.OI LAS l'IUA ORAȘTIE 

/_ MINERI L IIMÎBATENI : li - 0.

I

Fosta campioana Județeană s-a 
impus net fu fața mai puțin 
cxpei iincntatei ec hipe Minerul 
Barbah'iii.

I K I G II V

I
U Nț VERSET A IE A TIMIȘOARA

— ȘTIINȚA PETROȘANI 39 3
J(I7—0). Nici peti ușuncnii n-.m

Im ut i xc-i'i.ție de la rezultat' lt 
| etap»?i c edind la un scor nu prea 

ai adi nuc in lața colegilor din 
î or.ipd Florilor, d.ir care nu re- 
] fi, i lă iluciul »lin teren, ci for- 
’ m.i de interpretare a noului re- 
’ giilament, care poale aduce vic- 
itorii ale gazdc'or la diferențe n- 

proapc incredibile. Faru jocuri 
ț de pregătire suficiente, și in ab- 

bența titularilor : Bațiu, Ilicv
Palamnriii, Tr.inca, Știința sa 

j văzut nevoită sn suporte un 6 4) 
R a incrriăfi tpi in Mitocani 2, So

REZULTATE TEHNICE: Minerul Aninoasa — Pflmesul Deva 
2—o; Metaloplastica Oraștie — Minerul Bărbat, m 6—0; Minerul 
Ghelari — Minerul Vulcan 2—2 , llaber Hațeg — Constructorul 
Hunedoara 2—1; .Metalul Cliselor — Aurul Brad 1—2; Minerul 
Certej — Minerul Vulcan l’eliuc 6—1 ; l avior Oraștie — Glii 
Soneria 1—5 ; P iringul Lunea — Victoria Călan 2—1.

C L A S A M E N T U L

Certej; Con tructoml Hunedoara — Metilul C'riscior ; M.nciiil 
Barbatcni — Mureșul Data.

J. CER Simeria 2 2 0 0 7— 1 4
2. Minerul Vulcan 2 1 1 0 7— 3 3
3. llaber Hațeg 2 1 1 0 2— 1 3
4. Aurul Brad 2 1 1 0 2— 1 3
5 Victoria Călan 2 1 0 1 9— 2 2
ti. l.’cinslriictoi ul Hunedoara 2 1 0 1 8— 2
7. Mineriți Certej 2 1 0 1 6— 3 ■)
o. M. lalopla tica Oraștie 2 l 0 1 7 — :> J
9. Minerul Aninoasa 2 1 0 1 _  2 2

10. Pai ffignl 1 .one.i > 1 0 1 3— 3 z
11. Mureșul Deva 2 1 0 1 2— 3 2
12. Mm. i ul T.4iuc 2 1 0 1 3— 7 2
Li. vlinvrnl Bărbateni o 1 0 1 2— 7 2
1 l. Mmciil Ghelc.ri 2 0 1 1 2— 9 1
15. M. talul Criscior 2 0 0 2 2— 4 0
16. 1 avior Or.c.tic 2 0 0 2 1 — 13 0

ETAPA VIITOARE (30 august): Min ■! ul Vulc.m — F l r
Hai cg ; Mc t.doplistic a Oiăștie — Mim rul Ghelari Victori > C. i-
lan — Minciiil Aninoasa; ( l'R Simcri; i — Paringul Lonea . t_
ncr iii Vulcan l'eliuc — Favior Oraștie ; Aurul B id ■ M ru i d

Riibiic.i realizata dc

Dotei NI-.AIMj U

Antrenorul Drumea a intrat in... teren
lo .i, Sol.muc, Lazar și < llierca — 
rile una).

Sulicic'iite pcnlru dcspi iudei i 
di liniliva in c lșligatoare a tim.- 
sorc-nilar. Riposta \ ine in mm. 
21, dar balonul csle atribuit gaz. 
delor (noul Regulament .ișa pi c - 
i de). Ivimuș din nou i.i i i 
o lovitură d<> pedeapsa m mm. 
37 eseu și transforma l.-t). Se 
mai duc două minute de la 
luare, min. 42. și apoi in m.n 
44 scorul devine 2!)—0, iar in mm. 
51), 32—0 <1 upii execiiuiri'a mv i

lovituri de pc'J.'ap'iîi, Draglnci

rcușe I singurele pun te ale ad- 
versaiului in mm. 5a. . :—3, șt
r.i'mz.i in mtn. 71 o mare oca
zie, iar Imalul, in î,iit timișore
nii au beneficiat de Ir.ca un pa
ragraf al regulamentului, le va 
aduce un nou eseu, și ultimii), 
transformat și 39—3. Dc la în
vinși I’ancu 1 a anihilat ■ < inter
naționalul Solomiprii. c.li v.i 
blocaje dc mare spect 1

Știința : Soare1, Cr. <; warghe, 
L'icziko, Bolea, Costac' , Mme- 

■ an, C). Gheorghe, Suiovan. Dra- 
j.hic i, Ivăntiș, (liiir.i, M
mu. I«irie, I’ancu. I’lnre.i Au mai 
jucat: Dumica și Rivric.

marc.it
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ZORI NOI
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MIERCURI, 26 AUGUST 1992

MICĂ PUBLICITATE I
VINZARI

V1ND urgent apartament 2 camere, Ilermcs, telefon 541228. 
(4163)

VÎND caroserie completă Dacia 1300 (1979) și lonjcroane față 
noi. Stadion Central Vulcan. (4159)

VÎND videorecorder TENSAI, nou. multiprograme, preț nego
ciabil. Relații: Petroșani, Aviatorilor, bl. 34, sc. 1, et. II, ap. 5. (4167)

OFERTE SERVICII
CAUT femeie pentru curățenie săptămînal. Telefon 541517, 

după ora 16. (4168)
diverse

SC PRESTO-TORENTE SRL vinde la prețuri convenabile : 
zahăr — 265. lei/kg, detergenți. ELDET și Univerfior — 130 1 iz6 >0 
gr. hirtie igienică 32 lei/pachet. Execută: confecții metalice iepa« 
rații uz casnic, TV, inclusiv color, calculatoare, video. Confecțio
nează mobilă și subansamble din lemn natur.

Relații și comenzi la tel. 545016, 542018, orele 18—22, sau la 
sediul din Petroșani, str. 22 Decembrie nr. 2 (lingă Laboratorul de 
sînge). (4160)

SG PLUS SA angajează avantajos director comercial normă 
întreagă. Aprovizionare-desfacerc-marketing, telefon 545451, orele 
17—19. (4166)

UNIUNEA DEMOCRATA A ROMILOR Valea Jiului. în 
tenția celor interesați 1

Se reconfirmă prin prezenta că U.D. Romilor Valea Jiului a 
respectat art. 93 din Legea 21/1924 în sensul declarării la grefa 
Instanței judecătorești a oricăror modificări în compunerea orga
nelor de direcție, orice numire a unei persoane din cadrul condu
cerii. Astfel, domnul Căldărar Vaier (Liri) a fost exclus din UDR 
V. Jiului din funcția de președinte.

a-

ISCRON1 S. A.
ANUNȚĂ:

scoaterea la licitație publică, iu data de 07.09.1992,

ora 15, a unor mijloace de transport (autoutilitară ARO 2’3, 
autolaborator TV 12, autospecială LEA, autobasculantă 

16 to, autoșasiuii, remorci auto, etc.).
Informații suplimentare la sediul unității sau telefon 

570991. (4162)

Reg ionala
C. F. Timișoara

Divizia Comercială

Incepînd cu data de 1.09.1992, Ia SNCFIl se introduce

francarea obligatorie la toate expedițiile de mărfuri în
cărcate în vagoane, containere de mare capacitate și co 
letărie, excepție făcînd transpoiturile derulate pe bază de 
convenții cu SNCI R. (factura 781)

COPIATOARE
RANK XEROX

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

93 - 545972

«

Noul comitet de conducere a fost înregistrat la Judecătoria 
Petroșani :

Rad Marcel — Președinte
Lingurar Ilie — Prim-viccpre.ședinte
Căldare Gheorghe — Vicepreședinte
Feneș Ioan — Vicepreședinte
Lazăr Idalia — Secretară
NOTA : — Orice altă numire din afara Uniunii este NULA.

— Ștampila cu (INDEX 1) este NULA.
Președinte Rad Marcel (4165)

PIERDERI

PIERDUT legitime'ie de serviciu pe numele Hrimiuc Nicolae, 
eliberată de EM Paroșeni. O declar nulă. (4161)

PIERDUT tichet butelie, seria A, nr. 2576, eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan. 11 declar nul. (4164)

DECESE

LI LI, Pctrică, Ribana și Raluca Pușcaș, anunță cu adincă 
durere, încetarea din viață, după o grea suferință, a bunului și 
vrednicului lor tată și bunic

ALBU DUMITRU
lnmormnitarea are loc în localitatea Cunța, județul Alba. 

(4156)

FAMILIA Adomnicăi Daniel, este alături de familia Pușcaș, 
in marea durere suferită prin trecerea in neființă a socrului

ALBU DUMITRU
și transmite condoleanțe. (4156)

COMEMORARE

La 15 ani de la despărțirea de
IIÎNDOREANU OPREA 

și 13 ani de
IIÎNDOREANU IOAN 

ne rămîne veșnică amintirea lor — Maria. (4147).

Societatea Comercială
I. C. P. M. - S. A. 
Petroșani 

angajează, prin concurs, absolvenți ai învățăinîntului 

superior, promoția 1992, în următoarele specialități:

— ingineri minieri 6 posturi
■— ingineri clectroniști 3 posturi
— ingineri electromecanici 2 posturi,

— economiști 2 posturi

— informaticicni *z z j- 1 post

Concursul se organizează în «lata «le 15 septembrie 

1992, "i i 8 i.n insirieiilc se f.n piuă in «lata «Ic 11 sep
tembrie 1992, «na I I.

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele con
diții:

—- media minima «Ic absolvire — 8 (upO

— domiciliul stabil iu municipiul Petroșani

SE I’RI H KĂ

— băi bați, «u « unoștințe in utilizarea tehnicii de 

calcul și a unei limbi «le circulație internațională.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE sc pot obține zilnic 

«le la sediul societății noastre din str. Mihai Viteazul nr. 3 
telefon 511 163. (factura 785)

HOROSCOP
FECIOARA 1

(23 august — 22 septembrie) 1
Prea mulți martori, pentru mica 

dv. aventură!

BALANȚA
(23 septembrie x. 22 octombrie)

Fir direct cu... centrul și pro
misiunea Unei ântilniri.

SCORPION 4
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Mustrări de conștiință, pentru 
un viciu pe care nu-1 puteți birui.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Deplasare solitară, cu profit 
dublu față de cel scontat.

CAPRICORN |
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Norocul dv. stă în cumpăna.., 
apelor.

1 
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Ușoarti nedumerire asupra loia

lității unor colaboratori, peste 
care treceți cu ușurință.

1 
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie) 
Ignoranța politică vă arunca in 

gura unui șacal vopsit.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Dacă nu așteptați un copii, fiți / 
sigur(ă) că el vă așteaptă !

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Ceea ce puteți atinge este ai 
mia parte din ceea ce nu se 
vede.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie) 

Ferecați secretul cu o sută de 
lacatc, altfel rolurile se inver
sează.

RAG 
(22 Iunie — 22 iulie) 

Gu burta Ia soare, n-aveli șanse 
să clociți vreo idee salvatoare. .

LEU
(23 iulie — 22 august) 

întrebări pentru mai tirziu vS 
trezesc pica devreme.,.

PROGRAMUL "TV? “
miercuri, 26 august j» 

7,00 Programul Televiziunii Na- 
z ționale din Republica Mol-, 

dova.
10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10,40 Film serial. MARC ȘI SO- 

PHIE. Episodul
11.35 Super Charmel.
12.10 Ora de muzică. 
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Lumea ideilor.
14,00 Actualități. __ j
14.20 Magazin agricol.
14.50 Avanpremiera TV.
11.55 Prcuniversitaria.
15.30 Cursuri de limbi slraflie. 
16,00 Inlcrpreți ai cîntccului popu

lar.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronocxpres.
17,09 Actualități. ,
17,05 Forum.
17.25 15, 16, 17, 18.
17.55 Muzica pentru toți.
18.25 Studioul economic.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate 
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. IIEMINGWAY. 

Episodul 3.
21.35 Universul cunoașterii.
22.10 Vedete în recital.
22.30 Studioul electoral. 
23,05 Actualități.
23.20 Sport.

ECHIPA DE SERVICIU , 
Secretar do redacție

L- . Gheorghe CIIIRVASA ’ 
Responsabil do număr r-

Ștefan CIMPOI
■t»-—* Corectura i

Emilia AG1TIRE1 șl Viorica F1RȚULESGU

„ZORI NOI" S.A. 
înființată conform De
ciziei ar. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Cotidianul do opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI” este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
Materialele necomandate și ncPu- 

blicatc nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 511662 (dlrcctor-rcdactor jef)i 
515972 (director cxcculiv-adrnintstrativ di
fuzare); 511663, 542161 (secții).
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