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De astăzi se aplică Ordonanța Guvernului privind
NOILE

După îndelungi dezbateri 
și negocieri, în ședința sa de 
țineri seara, Guvernul a a- 
doptat ordonanța privind re
ducerea subvențiilor la pro
dusele subvenționate de la 
bugetul statului, începînd de 
Ia 1 septembrie a.c. Din cele 
șase variante în discuție, du
pă interminabile negocieri cu 
sindicatele, patronatul și Pre
ședinția, a fost votată actua
la variantă. Astfel, noile
Juri in vigoare de la 1 
tembrie la principalele 
duse sînt următoarele;

— Piinea albă simplă 500 
gr. - 20 lei

Jaruea de vită 
lei Kg.

— Carnea de poro cal. II 
— 270 lei/kg.

Cai nea de pui găină cal, 
I - 390 Ici/kg.

Parizer — 460 lei'kg.
— Salam de vară —. 620 

Iei 'kg,

PRETURI!
— Zahăr — 100 lei/kg.
— Ulei — 120 lei/kg.
—■ LaPtele — 16 lei/litru
— Untul (200 gr.)
— Energia <

6 lei'kWh
— Energia 1 

1000 leizGcal.
— Butelie de

50
electrică

termică

12,5 kg

Ici

modifice în plus sau în mi
nus cota de indexare, funcție 
de mărimea salariilor, 
total, creșterea fondului 
salarii nu trebuie să 
șească 15,3%.

Așadar, Guvernul a 
Noi nu avem decît să 
punem. Problema mai
re va fi ultimul cuvînt al fe 
derațiilor sindicale?
laiaiiiaiiaiiiiiiiiiiiiHiiifiatiai

Pet
ele 

depă-

decis.
ne sii-

ca-e:
150 lei.

Pentru aceste majorări 
brute se

de

pxc- 
sep- 
pro-

380

prețuri salariile 
dexează cit 15,1%, ceea 
la un salariu mediu înseam
nă un plus de 3 700 lei.

Pensiile se indexează cu 
10,37 la sută. Pensiile inde
xate se majorează cu o sumă 
fixă, rcpiczentînd compen
sarea cu 100 la sută a creș
terii prețurilor și tarifeloi 
la produsele și serviciile sub- 
V cnționate.

In cazul salariilor indexa
rea este impozabilă, societă
țile comerciale vor putea să
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„0 tragedie fără margini44
• Un suflet de copil zace, de 

ta 20 august, pe fundul lacului 
din cariera Jieț.
• IONEL CRISTIAN TUNARU.
• O bancă, de Ia Școala ge

nerala nr. I Petrila, va rămine 
penlru totdeauna goală.

• La 13 ani speranțele părin
ților au fost „deturnate” pentru 
toată viața de un necugetat „cu
raj" in fața morții.

• Un lac care, dacă 
împrejmuit sau păzit, 
înghiți, în lunga lui existență, 
multe vieți omenești,

• Singura soluție pentru gă
sirea copilului, și aducerea lui 
penlru ultima dată in fața pă
rinților, este apelul la lin scafan- 
dru. Un apel pe care ziarul „Zoii 
Noi” îl face la dumneavoastră.

• La CEC Petroșani s-a des
chis contul 5928 pe numele d-lui 
Iosif Francisc Schneider, unchiul 
celui dispărut.

• Suma pentru o asemenea
acțiune -— cu scafandri — depă
șește mult posibilitatea oricărei 
«amilii. /

nu va fi 
va mai

• Suit cautați doi scafandri din 
Rrn. \ ileea, specialiști in 
Daca ci nu vor fi 
iii concediu) se va 
din Constanța.

• Corul inimilor
durerea, credem că 
la ajutorul.apel — 
umanitar — c.... -■
țin o alinare. Orice investigație 
in această tragedie este de pri
sos. Vrem numai să atragem

atenția că sinf destule locuri de 
joacă, periculoase penlru copii 

care iată aduc moartea și nu 
bucuria. Plecat la joacă, dar la 
co joacă?, copilul a inlrat in 
apa, și neșfiind să inoale (sau 
poale da?) a fosl înghițit, in- 

Ir-o clipă, de hăul „veșniciei”. 
Copiii, cu care a fosl plecat, nu 
au spus nimic familiei decit a 
doua zi, cind s-a aflat tragedia.

Dacă există pe lume ceva mai 
sfmt și mai scump, aceasta este 
bucuria Unui copil și viața lui 
in același timp. Apelul nostru, 
dincolo de doliu, osie insă o 
îmbărbătare la viața.

mec. 
găsiți (fiind 
apela la cei

care șliu ce-i 
vor participa 
lin moment 

care se vrea cel pti-
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R APORTULt
Comisiei parlamentare1 
speciale pentru analiza 

problemelor economice, 
sociale și a condițiilor de 
viață din zonele miniere

Evenimentele tragice din sep
tembrie 1991, cu toată violența 
și încărcătura lor politică, au 
atras atenția Puterii asupra con
dițiilor în care trăiesc și mun
cesc oamenii din zonele minie
re. La data de 30 septembrie 
1991, Parlamentul a liotărît con
stituirea Comisiei speciale 
sărcinate să elaboreze un 
port care să cuprindă întreaga 
problematică a Văii 
ierior, la solicitatea 
neafiliate Ligii, s-a 
tinderea preocupării 

asupra celorlalte bazine miniere 
din țară, fapt care a creat mari 
dificultăți în documentare, întir- 
ziind întocmirea Raportului final. 

Principalul obiectiv al Comi
siei a continuat să rămînă Va
lea Jiului, unde s-au vizitat mi
nele Uricani, Valea de Brazi, 

Lupeni, Paroșcni, Vulcan, Ani- 
noasa, Livezeni, Dîlja, Petrila, 

Lonea și Bărbăteni. Deci, au 
fost vizitate toate cele 11 mine 
importante ale Bazinului, iar în 
9 dintre acestea s-a coborit in 
subteran. In plus, Comisia a 
luat cunoștință la fața locului 
cu situația de Ia UIVliROM Pe
troșani, UPSIIUEEM, Termocen
trala Paroșeni, Regia Iluilei, U- 
niversitalea Tehnică, Fabrica de 
piine Petroșani, Spitalul munici
pal, Spitalul Lupeni, piețele 
agro-alimentare și magazine din 
Petroșani, Vulcan, Lupeni, Pe
trila și Lonea, cartiere de locu
ințe din Valea Jiului, Captarea 
de apă Taia, Teatrul Dramatic 
„I.D. Sirbu” etc.

Comisia ori subcolective ale ei 
au revenit de 5 ori in • Valea 
Jiului penlru discuții la Regia 
Autonomă a Huilei, Primăria 
Petroșani și Liga sindicatelor 
miniere, iar cei doi membri ai
Comisiei rezidenți in Petroșani 

au colectat în permanență infor
mații din zonă și s-au străduit 
să sprijine operativ numeroasele 
solicitări formulate de cetățeni, 

organisme economice sau ale 
administrației.

in-
ra-

Jiului. Ul- 
sindicatelor 
dispus cx- 
Comisiei și

Raportul elaborat este o frescă 
obiectivă a condițiilor grele în 
care trăiesc și muncesc oamenii 
Văii Jiului, mineri și neminerî, 
problemele cu care se confruntă 
ei în fiecare zi. Prin Raport am 
dorit să atragem atenția Parla
mentului șj Guvernului Româ
niei asupra situației jalnice în 
care Valea Jiului continuă să se 
găsească, asupra necesității con- 

reteh- 
vederea 
perfor-

tinuității mineritului, a 
nologizăiii acestuia în 
obținerii unor rezultate 
mante.

Guvernul, actual sau viitor, 
trebuie să țină cont de acest Ra
port pentru a putea redresa in
dustria extractivă, pentru a de- 
tensiona grupa socio profesională 
a minerilor, extrem de activă în 
ultimii doi ani. Vom publica, în 
premieră pe țară, o bună parte 
a acestui Raport în paginile co- 

vom 
Văii

tidiantllui „Zori Noi’’. Ne 
opri asupra problemelor 
Jiului: probleme economice, con
diții de muncă în subteran, ne
cesitatea acordării de subvenții, 

ierarhia salariilor, situația sa
nitara, statistica accidentelor mor
tale de muncă, deficiențele re
țelei sanitare, slaba dotare cu 
medicamente și materiale medi
cale, neajunsurile aprovizionării 
cu pîine, apa caldă, apa pota
bilă. salubritatea, lipsa de 

cilințe, condițiile precare de 
cliit, problema pensionarilor, 
majul, ele.

Comisia a considerat că 
datoria morală să aducă la 
noștinta țării realitatea crudă a 
\ aii Jiului, să propună, in de
plină cunoștință de cauză, soluții. 
Vom încerca să impunem acest 
Raport, să determinăm dis utareți 
sa în Parlament, să urmărim 

punerea în aplicare a sugestiilor 
și soluțiilor sale pentru ca îm
preună să scoatem Valea Jiului 
din situația grea în care se mai 
găsește.

lo-
lo-
so.

ar 
cu-

Valcrin BUTULFSCl
— chpKtnt de Hunedoara —

Secretarul Comisiei parlamentare
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Grevă generală înainte
de alegeri ?

mine- 
a Cu-

Deva 
mem- 
incle- 

Hun?- 
oi ei

Mitingul revendicativ al 
rilor din Regia Autonomă 
pruliii. organizat la inițiativa 
Cartelului sindical ALEA, de că
tre Liga „Solidaritatea ’92“ 
(care cuprinde circa 20 mii 
bi i) și Sindicatul liber și 
pendent Sidei urgistul"
doara a debutat in jurul
11.30, simbătă, în fala Ihefcctu- 
rii, cu montarea instalației de 
sonorizare în balconul Universi
tății Ecologiste. Petiția adresată 
Guvernului Românii i, primului 
ministru, Tlicodor Stolojan, mi
nistrului industriei, Dan Con- 
stantinescu, guvernatorului I3NR 
Mugur Isărescu, iilor miniștri, 
Direcției generale miniere și De
partamentului metalurgici 
< itita d<- dl. Marinescii. 
al Ligii „Solidaritatea 
vcndicârile de baza
toarilc: schimbarea politicii 
conomiee actuale a 
ri-zolvarca urgentă a 
financiar din economic, 
rea înv i strategii clare 
punerea 
potențial 
protecției producției 
‘.til i uri a eoni rolului 
asupra băncilor (•arc 
bur/j cu influență negativii 
pra mincritlihii, o lege 
a s.il.u i/ăi ii p ulm toți 
cu c ipit.il d stat,

compensațiilor direct agenților 
economici. Petiția se încheie ci 
un avertisment: „Perpetuarea
stării de ignorare a acestor soli
citări și refuzul dialogului 
determina organizatorii să 
curgă la toate mijloacele 
de lupta sindicală". Semnează : 
Ciocan Nicolae, liderul Ligii „So
lidaritatea’ 92“ și Vaidos Petru,

v i 
re

legate

(•

In minerit

nergie electrică a stației de am 
plil'icare. Momentul a coincis cu 
încheierea conferinței de presa 
de la Consiliul județean și sosi
rea la fața locului a ziariștilor de 
la presa locala si centrala, inclu
siv TV— Deva, ceea Ce a influen
țat, se pare, rezolvarea operativi 
a incidentului care, altfel, ar fi 
putut îmbrăca o lentă violentă..

Vorbitorii, lideri sindicali de 
la exploatările miniere din Masi
vul Rusca și ținutul Zarandul li, 
au dat glas stării de nemulțumi'iț 
ce mocnește printre mineri, stare 
ce ar putea conduce la lin con
flict major. Asupra acestui .is 
perl a in' stat dl. Eugen Turna,., 
președinte al Eeder.nției Sindica
telor miniere din România și vi
cepreședinte al Cui telului ALEA, 
prez, ni lu niit'ng, care a preci- 
zat. in declarația acordată presei, 
ca se va organiza tin referendum 
asupra oportunității dorian- .. ii. , 
la in pulul lunii sippnibi ic, i 
unei greve generale in mineri. 
R. prezent inii aținerilor din Va
lea Jiului nu au fost contactați.

IE ,i aceasta manif< stare a 
coincis oi ■L'ăierc.i capului Slin- 
tului loan", aicint le politico ni 
fo l I ine di .iinn'ale.

a fost 
secretar 

’92". Ac
ar fi tirmu-

Gtivi mulai, 
blocajului 

clabora- 
Iicnii ii 

intrcgulul 
asigur ire i 

miniere, in- 
fim omului 

practicii rl.>- 
asu 

unit.i ă 
a."enț|i 

acordai. • i

in valoare a 
ccononiic.

iiciparc.i a fost 
iicn ”->0 <le p< r 
ri albe și p.ini .ute pi 
i is: „Vrem n ccimi linistiln. 
viață chinuitii". „Pentru o 
dec ntA, v reni sahirli :d< r- 

I*rcz< nț.i masivă a p >- 
făcut remarcată l.i un 

ora după debutul m nu 
cilul un răuvoitor
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ZORI SOI MARȚI, 1 SEI’TEMPRIE 1992.

n NICI COMUNĂ MICĂ"NICI SAT MARE,
ORAȘUL A M IMOASA

Comuna lscroni, componentă a orașului Aninoasa, este prima 
localitate atestata documentar din Valea Jiului. In Scriptură scrie: 
„cei din urma vor fi cei din ii". Despre o reciprocă nu scrie nimia, 
nicăieri. Cu toate acestea, Aninoasa ar putea fi dovada viabilității 
unei astfel de reciproce. Aninoasa nu întrunea chiar toate condi
țiile pentru a deveni centru urban. Dar, „indicațiili" se respectau, 
nu se discutau. Cum-necum, harta Văii Jiului s-a mai îmbogățit 
cu un oraș. De categoria a treia. Puțin peste șase mii de locuitori. 
Condiți de trai mixte. Multe ar fi de făcut 
exista un obstacol: banii. Ce am văzut noi.
fi, vom vedea.

aici. Dar, ca peste tot, 
am consemnat. Ce va

■ ■„Oamenii 
după ce
ziua vixitei

4

trebuie să ne judece | 
facem, nu după ce j 
promitem”! ■

noastre laTn
Primăria orașului Aninoasa, pri
marul era încă in concediu. Gu 
toate acestea domnia sa era pe 
poziții, pentru ca așa cum avea 
sa ne declare „problemele ora
șului nu au concediu, >ar pri
marul trebuie sa le rezolve'. Și 
cu luate ca la ordinea zilei mai 
era i și alte probleme, domnul 
11.IE BOTGRO.S a avut bună
voința de a ne pune la dispozi
ție o mare parte din timpul s?iu, 

a-i informa și pe aceasta 
ora.-ului, de 

se confrunta

p _nti u 
taie pe 1< •cuilorii 
situațiile cu care 
zi de zi.

— Domnule primar, o primă 
intri bare pe cure vrem sa v-o 
adx sain i ste cum sl-iiți < ti banii?

— C.un prost, a ori e 
rie. Am avut anul acesta 
< ite U.5 milioane de lei de 
ta. t 1 .a < :.i actuala mai 
ir? in ■ ont n imai Sjiot) lei.

ii ptarn '.ubvr nli.i.
— I’ioldema problemelor 

Ia Aninoas;, raimne pe mai 
ji u ic drumul. Care este la 
icluala situ.i'ia

— Du,.,! .iim 
cl imn ivoa-.tr.i, 

it'-vi mi'i p.irci-’e, 
li i fii”d"r>!ur ne împiedic., 
tiv : ..-m ■■ istă Iu -rare do mare
in r. s p-'ntr'i ii- ni. Am c- 
r it dc l.i Consiliul .hidcțr.in a 
r lic il'H-utr- i-. v.i funduri pen- 
t. a duiinitivarc.i < tui 
tiv. E adevarat, oamenii 
rint nescrio,, ci le-im 

a le voi
a. um nu făt 

d'imncavo: tra, 
a ji .1 i 

n ai ih'v i ine sau

primâ- 
alo- 

ia 
avem 

dar

acestuia?
ați constatat i 

mai -int de ro
ti. ir 

să

trași de către Consiliul Județean. 
Acum noi facem mari eforturi 
pentru ca acești bani --ă ne re
vină.

— Cum colaborați cil societă
țile comerciale de |>e raza ora
șului ?

— Foarte bine. Atit KM Ani
noasa. cit și societățile comer
ciale de stat și particulare co
laborează cu noi și ne ajuta în 
limita posibilităților , 

l.iiini pentru care nu 
dorit sa le mulțumim.

— Sintcin informați că între 
Aninoasa și un oraș francez e- 
xista o m;u veche, dar bine in- 
cbegala relație.

— Da este vorba de comuna 
S .int Lip i< in din Franța, co
muna •• ne iste infrațit. cu A- 
ninoas.i de aproape doi ani de 
zile. viutoriil pe care aceștia 
ni-l acordă este extraordinar. 
E.xc'inplifii nlor este în acest sens, ț 
ajutorul pe care aii-.li oameni > 
de sufle i ) ,m dat ere i noastre, 
caro are in 1 
o înfățișare net deosebită sic anii 
premergători revoluției. Dc alt- 

fi l. chiar zilele a'-estea 
un nou Joi de ajutoare din p: 
tea ci’t.i'.inilor cbn Saint

fiecăreia.
i putem

I
I
I

r

oL.rC- 
zic Li 
promis 

in e.iinp inir ,i le voi termini 
< rumul și a- um nu r m nirnw. 
Ihr vedeți dumneavoa tr.i, ni- 
i ni nu te fiji.t.î și fără 1 mi... 
( irimin, nai d'-vn-me sini mii 
lir:iu. voi termin i i a<-cst drum.

— Dar nu mai, există și alte 
posibilități — in afara- bugetu
lui de a ciștiga ceva bani?

Cum "-a nu. Primăria ora
șului Anini a- a este una din pu
ținele Primării din județ care 

s< autofinanțeaza. Prin închirie
rea de terenuri și spații ce ne 
aparțin, ze aduc importante ve
nituri. De asemenea, taxele de 
pa;anat (care la noi sînt role 
mai scăzute din Vale) vin în 
completarea bugetului loc il. De
sigur, banii sint i oheltuiți ra
pid, deoarece nu vrem să pățim 
ca preccdesorii noștri, care în 
loc să termine drumul au păstrat 
4 milioane in mnt și odată cu 
terminarea anului, ei au fost re-

t I < 11 ( 1 < . »< I I I < '«I "> 11 l , A

momentul do fața,

ișteptam * 
'in par- ț 
I.upicin » 

pentru copiii școlilor noastre. Vâ 
invitam și pe dumncavo.-ist râ sa 
veniți Ia intilnirea cu minunății 
oameni din ySt. Lupiein.

— I’eiitiu viitor, ce gimhiri a- 
veți?

— Pentru o m:'i
urare ,i
rirc comunala și 

trivit l< zii, am solicit.it 
aprol.at (decizia nr. 12 a Consi- i 
liiilui ludi țean) Iro crea secției 
RAGt'I, l’ctro-.ani din Aninoasa i 
sub nuloritatea Primăriei noastre, i 
Lucru ce va fi pus in practică 
col liiziu Ia 1 octombrie. ,

— Doriți sa transmiteți ceva 
oamenilor din Aninoasa, celor cc 
v au acordat voiul?

— Aș vrea să le spun tuturor: 
eă iu,a primarului este oricînd 
deschisă, pentru orice problemă. I 
Si nn ca o promisiune, aș spune 
ră — pentru vii 
oamenii 
cele cc 
ceea ce

—Vă
succes!

j

i 
t t 
!
1
1

imismne. aș spune , 
itoarole alegeri, —1 

judece nu după 1

bună desfă- 
ai-tivildii dc gospodă- 

local ivă, po- 
f ni s-a

să no judece nu 
vrem să facem ci 
am făcut.
mulțumim și vâ

— Vă mulțumesc șl cu 
invit să n ă contactați 
orice problemă caro tine 
locuitorii orașului Aninoasa.

i după 
dorim | 

șl vă | 
pentru 1

de |
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Deocamdată, intenții...
Pe directorul Clubului munci

lor sc, <11. Nicolae Popi — fost 
^component al trupei rock de no- 
■ Lnrilate pe plan local, „Di. man- 
i lele negre" — l-am găsit jucind 

tenis de masă. „Puțină mișcare 
face bine la sănătate. Aceste do- 
uă mese tocmai le-am montat. 
Mai există o masa de biliard ca
re necesită unele reparații. Vom 

, eompleta jocurile de rummy 
Ljt.iente. Sala de popice se

«5T . • ... • . .

e- 
află

in lucru. După punerea in circuit 
a acestor obiective putem afirma 
că avem o ofertă, cit de cit in
teresantă. pentru timpul liber a] 
tinerilor din oraș. Cu titlu dc ac
tivitate permanentă funcționează 
0 videotecă și biblioteca — a- 
Ceasta din urmă avind un an
gajat cu jumătate de normă. In 
perspectivă intenționăm înființa
rea — de fapt reînființarea 
unui ansamblu de dansuri popă 
lare. Poate chiar și un taraf".

I
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Nu sînt probleme
Cu termoficarea, în Aninoasa nu au fost probleme mari, 

nici nu vor fi — afirmă domnul primar. La punctul termic din 
lscroni reviziile sînt terminate. Ar mai fi de montat două motoa
re pentru pompe. In oraș mai sînt 3 centrale termice, două ale 
RAGCL și una a minei Aninoasa. Centrala nr, 3 este deja pregă
tită pentru iarnă. Numărul 2 se află în reparație capitală. Aici 
urmeaza a se monta două aparate de contracurent, pentru apa cal
da. De asemenea, se vor înlocui două cazane și se vor revizui insta
lațiile Complexului sportiv „Anena". La centrala nr. 1 mai sînt 
de montat un cazan de apă caldă și unul de căldură pentru Baia 
comunală. Rină la 15 octombrie toate acestea vor fi realizate — 
ne asigură domnul primar. Prin RAGCL, cu sprijinul minei, s-au 
rezolvat și hidroizolațiile la blocurile I — 620 metri pătrați, blo 
cui G — 300 metri pătrați, și blocul D, tot 300 metri patrați. Pen
tru unele reparații la casele de colonie se va asigura o comandă

600 țigle. In vederea evacuării apei din subsolurile unor blocuri 
fac eforturi ptntru repararea vidanjei. Se speră ca după 
1 septembrie mașina să intre în funcțiune.

de
se 
de

EXPORT
Tot pe raza orașului Aninoasa funcționează IFET-ul sau, 

noua denumire S'i'rPRL Petroșani, unitatea lscroni. Despre

și

data

după 
care 

Pe
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allăm lucruri bune. Anume, că are contracte pentru export. su
cale le și onorează. Ceea ce nn e rău deloc. Asta demonstrează ?ă
verdeața la „verdeața" trage. Lemnul verde la bancnotele verzi eu 
chipul lui Washington și care se cheamă dolari.

Dispensarul orășenesc Aninoasa 
ființează in același spațiu înghe
suit din aripa stingă a parterului 
unui bloc de locuințe de pe stra
da principală, strada botezată a- 
cum in mod oficial „Libertății". 
Dotarea tehnică este m suferință 
și nu medicii sînt aceia care pot 
trata aceasta boala. E vorba da 
o lege a asigurărilor soci.de care 
lipsește — și va m ii lipsi încă, 
ptn.1 la alegere,i noii adunări le
gislative, cel puțin. Dl. doctor 
Adrian Torni, modic de serviciu, 
tocmai se intorsese de la farma
cie, unde fusese in prosper lai e. 
Problema lipsei pansamentului și 
a compresi lor sterile s-a rezol
vat. In schimb, nu se găsește leu
coplast, înlocuit cu senei sau i-

u
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IN CINSTEA 
LUIBACHUS!
Aninoasa a fost dintotdeauna 

un așezamînt al oamenilor simpli 
și tradițiile populare au cunos
cut aici un deosebit interes. Cine 
nu șt.e de exemplu, despre exis
tența „Nedeii Tulipanului" (mă
rea sărbătoare a momîrlan.lor din 
lscroni) ori „Balul strugurilor" ?

Dacă primul s-a ținut an de 
an, cel de-al doilea a fost în
trerupt de la o vreme. Din iniția
tiva Primăriei, cu sprijinul sin
dicatului E.M. Aninoasa și al fir-, 
melor private din oraș, anul a- 
cesta se va reînnoda tradiția „Ba
lului strugurilor". Manifestarea' 
va avea loc duminică, 3 octombrie 
zi în care butoiul cu must va ii 
rumpe din nou, iar cănile și ul
celele se vor umple cu licoarea 
ademenitoare și aromată a strugu
rilor. In cinstea lui Bachus!

Pagină realizată de: 
Paul NICVLESCU 

Și
Tiberiu VINTAN

zoler-band. Cadrele medii sînt în 
număr insuficient, acoperind doar

Sănătatea
si virusul»

parlamentar

turei.- de dimineață și după-amia- 
z.a.

La ora documentării noast’e, 
aci.ista categoric era reprezen
tata de dna. Zamfira Cinic i. soră

D

Școlile sînt gata de start
L.i Șco.da gi ncrală nr. 1 lu

crurile smt bine puse la punct și 
tulul este gata ele inccperea unui 
nun an școlar. Lm ix.i le de re
parații. zugrăveli și vopsitorii’ au 
fust deia finalizate. Și chiar d.vă 
1 nspi cto. .ilul nu a alocat aici 
decît puține materiale, din iniția
tiva Comitetului de părinți al 
școlii, s-a decis ca fiecare familie 
care arc îrv.cixși aici copii, să co
tizeze cu 1500 de h i, pentru e- 
fectiiaica amintitelor lucrări. Oa
menii au fost rec.'plivi, dindu-și 
si ama ca, in fond Luă aceste mi
nime lucrări de igieniz_arc. copiii 
lor nu-și vor putea desfășura acti
vitatea școlară in bune condițiuni.

Tocmai de aceea, in limita po
sibilității, fiecare a pus și umă
rul la treaba și iată că acum 
Școala gen. nr. 1 Aninoasa este

gata dc start, .ișteptindu-și elevii 
penii u începerea unui nou an 
de inval.umint.

Nu același lucru sc poate spu
ne despic cealalta școala, din Is- 
croni, unde lucrările dinaintea 
începerii anului școlar nici n-au 
clem ir.it încă. Abia la începutul 
lunii septembrie sc Va Intra „ta
re" Tn acțiune și se ’ieconizează 
cu pină cel tirz.iu in 10 septem
brie, totul să fie O.K., astfel in
cit și copiii din această zona să 
poala merge cu plăcere la școală.

De la Primăria orașului mai 
sinlem informați că elevii Aninot- 
s< i vor bene ficia de un sprijin 
constmd din rechizite .școlare, a- 
jutor pe care-1 vor acorda oficia
litățile comunei Sa.int-Lupicin din 
Franța, așezare înfrățită cu Ani
noasa.
. •* tt _ »• • •• . ••

Comerțul, între
a nu

a
fi

fi

• tal ii

sau

r (prezintă
Pclrosan*.

In Aninoasa, port-drapelul comerțului de 
Magazinul General, deschis aici ele SC RE/M.COM SA 
Mm fa, chiar daca nu este prezenta din ibundi'nță, exista. Clicnți 
ași,fierea. Mai gravă este (și aici, ca peste lot) problema aprovi
zionării eu piinc subvenționată. Pentru că, spre deosebire de alte 
orașe, Ia Aninoasa se cumpără piinc .subvenționată în cantități in
dustriale. De altfel un cetățean ne spunea că ar fi trebuit cartela
tă plinea acum, înainte de scumpire. Pentru ca, lumea auzind de 
liberalizare, a început sa-și umple hambarele cu piine pentru ani
male, acum cit este ieftină.

La „circiuma satului" (cum i se mal spune bodegii „Izvorul rece"), 
doamna Maria Catuți (șefa de unitate) ne spune eu a ajuns la ca
potul răbdărilor: „N-am primit nici plata nici avans de cîteva 
luni. Marfa nici atitl" Ba chiar mai nudt spațiul în care funcțio
nează de peste 60 de ani această bodegă este impropriu desfășu
rării în bune condițuini a acestui tip de activitate, iar proprietarul 
solicita pentru el nu mai puțin de... 12 milioane. Simplu, nu 7

de
ne- 
arw 

perț

medicală. Noaptea, inedit ul 
gardă face serviciul singur, 
asistat de nimeni. E criză de 
tibiotice. Nu există o sursa 
manentă de apă rece și caldă. 
Cinci se ia apa in oraș — e drept, 
mai rar de-o vreme — și dispen
sarul rămine fără apă. In luna 
iunie a fost o epidemie de viroză 
care a trecut, fără mari proble
me. Pentru cazuri grave și 
gențe, mina Aninoasa le 
la dispoziție „Salvarea" — o 
na veche, propusă pentru i. 
acum reparat.i și adusa in 
stare dc funcționare.

Varianta mutării dispi n?,irului 
într un spațiu adecvat ci r timp 
si mă, ales bani, care, vorba Iul 
Caragiale ..există, d.ir lipsește cu 
des,iv i rsire"

SA NU-I

i ur* 
pune 
mași

ni «"ai e,
Lună

s

DEOCHI!
In ace - iși cl id'.r. cu dispensa-, 

rul, aripi (tinără) din dreapta, 
funcționează creșa. Aici .mi fost 
intimpinați de dna. Elen i Mun
tean. asistent principal, ('are, din 
primite cuvinte, a reușit, să ne 
uimească Dînsa a declarat: „nouă
— și implic it copiilor — nil na 
lipsește nimic". Mărturisim ră 
așa ceva nu am auzit nicăieii pe 
undo am umblat in raidurile noas
tre de reporteri. Și am purces să 
ne convingem. Nu ne-a fost greu, 
avind in vedere spațiul rcstrîn»
— suficient insă, pentru a găz
dui, in condiții bune, 20 de copil, 
In fapt. 15 copilași intre 1 și 3 
ani se bucură de atenția celor 6 
femi i cc forme,.ză personalul ere-? 
șei, în timpul unui program cui 
prins intre orele 6—19.

Bucătăria, spălătoria, camere-, 
le, holurile, hăinuțele și incălț'Ji 
mintea, toate sînt curate. Mîn
carcă este bună și în cantități su
ficiente. Frigiderul funcționează, 
Dc altfel, echipele dc control ale 
Sanepidului nu au avut niciodată 
nimic de reprobat. Ambianța este 
plăcută. Pereții sînt pictați cO 
scene din povești. Copiii s-au 
bucurat de atenția unei organiza
ții din Gorsica. Aceștia au adul
— sa le spunem — a jutoare cons- 
tind in îmbrăcăminte, jucării, me, 
dicamente și cîteva radiatoare e* 
lectiice. O societate comerciali 
particulară clin Vulcan, pe numi 
„Mihaela", i-a sponsorizat cU A 
cantitate de 60 kg. carne, cu vee 
sila pentru uzul curent cit și d® 
rezervă. Mina Aninoasa ii ajuiă 
cu meseriași și materiale atunci 
cînd se impun unele reparații 
Tot prin sponsorizare — au deOt 
camclată promisiunea — se va ra« 
zolva problema dotării cu un bofc* 
lei și un congelator.

solicit.it
soci.de
RE/M.COM
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Cristea a refuzat să Joace !
înscris 3 goi uri
doi începători, ac Iași Otiman tri
mite in gol, după o lovitura li
bera din care mingea i-a ajuns 
d.n nou la picioare, 2—1. Esta 
min. 38, Militaru și Radu se zbat 
in ten n”1 advers producind da 
firi are uată panica prin „surpi 1- 
sul" de tehnicitate. iar Gașpar. 
ratează egalarea din 2 metri tre- 
cmrl |>e lingă centrarea Iui Stân
cii. min. 44.

Jiul începe repriza a II-a cu 
hotărirea de a egala croind mari 
ocazii prin Stancu. Radu, Mili
tarii, dar eroul meciului este a- 
cum Boldor, portarul timișorean, 
sr ăpînd de fiecare dată cu 
curată. Și, totuși, min. 76, 
11 execuții dintr-o lovitură liberă 
de la 22 metri, aducînd egalarea. 
Golul victoriei este înscris de a- 
celași Otiman, min. 80, după un 
un-doi cu Helcr, antrenament 2 
contra 7, acțiune purtată și 
cata de la centru) terenului 
in plasa lui Ghițan

JIUL.: Ghițan — Benone 
pescu (min. 16, C imarășanu), 
za. Ga-par, Dodu, Stoica. Stanc'c, 
Radu (min. 85,' Milenovici), 
ducii, Militaru. St.uu ii.

Scăpat de sub control, Otiman a I
CLR TIMIȘOARA — 

TRi >ȘAN1 3—2 (2—1). 
țfa antrenorului Marcu 
a meci a fost doar in 
c -perită: .Am venit să

J1LL PE- 
Declara- 

inainte 
parte a- 
jucăm si 

si nu pierdem" era gindul con
ducerii cu toate că si la Timișoa
ra se încearcă să se construiască 
o nouă echipă, cu o veche tradi
ție. CFR ul, și obiectivul 
clarat ar fi pe undeva 
de o mare „lovitură", 
inceo tare cu presing pe
r. nul, căutlnd breșa 
pentru a puncta, cu un 
mereu liber, care în final.
s. i le aducă victoria, părăsind ie 
fiecare dată jandarmul, făia pa 
a< esta. măcar, să-l som. ze. În
treaga apărare a fost surprinsă 
Sn nannmăr.ite rîndnri de ata
curile in inferioritate numeri'a 
al timișor. nilor. iui înd slab, in 
sravial in zona centrală, nenfe-

nede- 
aproape 
Gazdele 
tot te- 
deciiivă 
Otim-in 

av?a

rindu-i lui Ghițan nici un para
van ultimul mai seoțind in două 
rinduri. prin intervenții aproape 
salutare, goluri gata făcute. A 
fost rindul barelor sa se opun i, 
ca in final rezultatul să ofere 
gazdelor, dincolo de victor e, w 
mare satisfacție. Jiul fiind echipa 
cea mai de temut.

Storul a fost deschis după 
primul sfert de ora min. 16, de 
Otiman. la o gafa colectivă n 
apărăm și tribunele au salut.it 
punctul ca un cadou. Replica 
a venit imediat cind oaspeții au 
apăsat pe accelerator și cei patru 
— Radu, Stâncii, Militam si Stăn- 
cic. s-au detașat, aducînd egal?- 
rea prin Radu. min. 28. 
Jocul se lasă liber, arbitrajul nu 
incomodează Pe nim ni, și după 
ce Stoica min. 30. Stâncii min. 
35. scapă singuri pe contraatac, 
pierzînd duelul cu Boldor. va

I

fața 
Doilu

ple- 
pină

Rugby: Știința Învinge
ȘTIINȚA 1 ETROȘAM — CSM 

SIBIU 6—l) (J—o). Meci foarte 
c lali'r.it, cil tr'-i rotari neper- 
irise in primii repriza ale :.tu- 
e- nțdor, din pn jma lui 2?, pe 
un fond de joc la mijlocul te
ri numi, in care bucureșteanul 
mu D ividoiii și a făcut cu ade- 
v.ir.it „datoria", interpretind in 

itera regulamentului fazele 
dc --tul d? confuze ,i uneori cu 
iz m? in rinccnarc. Prima acțiune 
dc la care se aștepta finalizarea 

derulat in min. 15, • ind Ști- 
in'a a obținui „dreptul” de a 

ita o lovitura de pedeapsă
. pe lini* iui 2’, dar Drăghici

< n, sau da i 
/:> --prindere.i. Ripo.ta 
nu intirzie 
4u m printre
I ac 
4. iric.
o 
P 
r
Ui lovituri . 
ar ■ din nou 
d.ir balonul 
in 
in 
ai i
• alomează din
■') in. de butul advers, este placat 
de Suicșan. iar peste 3 minute
< I Știinta -chimba biletul cîș- 
tip.itor — oferindu i lui Florea

răspunsul la întrebare și 3—0 
din a patra lovitură de pedeapsa 

Partea
nou in jocul celor doini 
nici schimbări de jucători și 
dc
tot
Dar sj spectatorii.
dl'
o
■n

H i-

vreți amină, 
sibienilor 

duce 
este 

Je 
insa 
bun 

tr> iste, turi, d.ir clin nou so 
•iz i, chiar dară autorul aces- 

str I' .nu Dr.ii'hici 
in fata butul advers 
trece mult p,- lingă 
;i mlmle.'e „intru' 
timp. ): <>nii mai 

min. 25. nr. 14, 
nou pina la cca.

și dci.irul lor se i 
adversari, dar 

in ultimul moment 
Studenții mai obțin 
u i' . rație jocului 

nou

nun. 28, 
criza dc 
o zvicnire.

a doua nu aduce nimic 
i echipe, 

ni, i 
tactică, iar grămezile sini 
m ii mult puse la încercare, 

min. 52, cind 
arul sibienilor nu transforma 

lovitur i de pedeapsa, dc la 
m. coborind tensiunea la 

„normal”. T.inia a doua Rațili — 
Mureș.in ca și trcisferturiii nu 
se pot impune, cu toate efortu
rile făcute, și rezultatul stă pe 
muchie de cuțit. Doua grămezi 
la centru și o lovitură de pe
deapsă transformată, toate 
min. t'.f, aduc Științei un 
mult așteptat prin același 
rea . oaspeții șe v.ul ncvoiți 
facă pasul înapoi mizind pe o 
plecare la mină a liniei din 
fața, lucru ce se ș.i intimplă dar 
studenții țin 
ziiltat, chiar 
cuteva contre.
vi. toria gicii 
meritată, 
• int im a de f u te de forma care 
i-a eons.i ral.

i n
6—0 
Fio

ș.i

cu dinții de re
da ■ i se sr-l lini ba și 
Mm. fio con-dințește 
obținută, pe deplin 

chiar dacă învingătorii

ȘTJIN3 A: Soare, Costai be,
I.oizșko, Driinv.i, Ito'e.i, Mnre- 
,an, Raliu. Glicorijie Cl.mditi, 
Draghiei, Ivanuș, Suiogan, Mc- 
dragonin, I.arie. I’argu, I lori i.

Fotbal, Divizia Națională
REZIT.T A I E

3—1 , Dinamo — FC
Unirea Brail.i 1 — 0, .
3—0; fG Bacău — Răpiri 0—2; Progresul Buc. 
C’SM Hc. ța — Gloria Bistrița J I, .l’i’ll" 
Craiova 2--1.

TEHNICE: El ei troputerc Cr iova — FC F.uul 
lnt«-r Sibiu 4 -0. Sportul Studențesc — Dacii 
U’’ Cluj — Stea li i 0—3; FC Ploiești — Oțelul 

2— i; 
Unv.

— FU Brașov 
Tinii'.i.iia —

• •

Rezultatele 
concursului 
Pronosport

I. Elei'troputi re — Farul
H. Dinamo — FC Inter 1
III. Spoitul — Dacia Unirea
IV. „U“ Cluj — Steaua 2
V. I C Ploiești — Oțelul 1 
\ I. FC Bacău — Rapid 2
VII.
VIII. CSM Reșița — Gloria
IX. Poli. — ,,Î-J“ Craiova 1
X. Faur — Ceallhiiil 1
NI. I ore ta — Gl. G ila’i I 
Ml. UTA — FU Bihor j 
XIII. CI R 'Fim. — Jiul 1

1

1

1Progresul — l'G Brașov 1
X

1

I
I
1
I
4I
I
1
I
I
1
I
1
1
1
I

POPICE:
Minerul Vulcan încoronată cu titlul și 

iricouriie de campioni
& Simbătă, 29 august, in localiil Cantinei. E.Vl Vulcan ă avui 

loc festivitatea de premii re a echipei Campioană Națională la 
popice, prilej cu care au fost înmuiate medaliile, diploma și tri
courile de campioni de către secretarul ferii rației române de pus 
pice dl. Anton Grecescti.

o ?\u fost prezenți: ing. Ovidiu Avramescu — primarul ora
șului. ing. losif Drumuș — directorul EM Vulcan. Oetavian G. u 
— Gazeta Sporturilor, Alexandru Trcstian — președintele setti.u, 
Doi u Bolosin — vicepreședinte, șefi de sectoare, 8 sponsori: Mi- 
hacla SRI., Forțase SRb, Minodora SRL. Bucium SRL, aite firme 
de prestigiu și invitați de onoare ai orașului.

• Două momente înălțătoare au triumfat, în această mirifică 
întilniie cu sportul și sportivii: intonarea Imnului României și al 
Imnului Minerilor.

• Numele campionilor: Joan Bisoc opt., Valeiiu Pișeoi antre- 
nor-jucutor, Leont.n Pop jucator-antrenor secund, Iloria Arilac, 
Nicolae Lupu, Eugen Nedelcu, Mar-ius Ghețca, Ianoș Nagy, Ixjuis 
Cărare — jucători. Felicitări I

o DIRECTORUL EM VULCAN — sub conducerea căruia Mi
nerul aduce primul titlu în orașul Vulcan și în Valea Jiului — a 
înmînat fiecărui component al echipei plicurile cu siimti de 10 TIO 
lei. Seducător!

• Astăzi, sponsorul Valentin Necrcală, patronul firmei Miha'la 
SRL din /Mba lulia, oferă încă 50 000 lei echipei, lnsuflcțitor I

• Genu Tuțu — a condus pm tida pe un teren al inu/icig al 
comj'ctenței, al dansului și ai cintului. Maiestuos!

• Echipa feminină (soțiile sportivilor), marea artizană a tu
turor victoriilor, a fost aplaudata la scenă deschisă. Fermecător!

• Am băut din cupa victoriei șampanie românească. A fost
băutură din caic campionii vor sa bea și la Cupa mondială. Anjc- 
țitor! w

• Campionii, știu să ducă sirba, bi iul și dansul modern pînă 
la rangul de stăpini absolnți ai modestiei și bunului simț. Uimitor',

• Min- rul Vulcan, campioana, echipa cea mai iubită de spon
sorii din Valea Jiului și nu numai. Fantastic!

• De la l.ouis Cărare — juniorul — pină la Gogu Silives- 
tru, medaliatul cu 7 medalii de am, 15 argint și 25 bronz la Cam- 
piomțtcle mondiale, timpul se masoara in titluri, antrenamente șî 
vi ui i. Copleșitor !

• Frolcsorul Valeriu Piși oi. linarul cu părul llb, pregătește
pașapoai telc și viza „intrării" Cupei Mondiale in România. Înăl
țător! «

• Cine nu știe cc-i sportul, nu știe cc-i viața, zllegoric! I

REZULTATELE E T APEI DE Rl GBY
REZULTATE TEHNICE: Steaua — Dinamo 20—15: Spor; J stu

dențesc — Farul 13- 11; CSM Suceava — Universitatea Timișoara 
.12—5; CFR Constanța — Știința Baia Mare 17—5; știins i Felio- 
„mi _ CSM Sibiu 6—0; Minerul l.upeni — Grivița laoic 17— 20} 
In aceasta săpt.uninâ, miine: Dinamo București — M n.-rnl I h- 
peni; Grivița Roșie București — Știința Petroșani.

r

Fotbal, Divizia A,
Fotbal, Divizia 

seria a si' y
B.

seria a li-a
IlE/.l LTATE TEHNICE : Metalul Bocșa — 

Mi t.ihngistul Cugir -I I, Coivinlll — Armatura 
Zal.iti 3 -0, Unirea Alba lulia — CER Cluj; 1—I; 
ț I i — FC Bihor 2—0; Metroul Brașov — ()- 
lirupi.i Satu Mare I—1; CFR linusuara — Jiul 
Petro.ani 3—2; FC Maramureș — Trăitorul Bra
șov 2—(I; K'IM Brașov — Jiul lELIi' 
2—1, FC Dtohila — Gloii.i Reșița

Craiova 
I -0.

RE/.t 1.IATE lEIINItE: Cinantul i 
Mmurul Uriclui 7—0, CS Tii -
Reșița i 0, Minerul M.itas.u ■ — I C 
6—o; AS l’aroși ni — Șoimii IPA Sibiu 4 —1 ; Da
ci i Pitești — Vict. C irtc i de Aiș.cș 0— I; Mi
nerul Anina — Gaz Metan Mediaș 2- 1; SA® 
Caransebeș — Minei ul l.upeni 3—0; Uniua A- 
lexan h ia — ROVA Roșiori 1—0; Met; >Ui gisl 11 
Sădii — Metalurgistul Slatina 3—0; PetiMol '-'toi'
na - Eh-cti ica Fieni 4 — I.

.< ni — 
. i s» n <1 
Curacii]

I
2.
3.
4.
6
6
7.
a.
9. 

10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.

CLASAMENT
Dinamo
Steaua
Gloria Bistriț.i
Rapid
Electroputere 
„Poli" Timișoara 
Uniici sitatej Cr.i ova

Farul Constanța
FG Ploiești 
Spoitul .Studențesc 
Progresul Bucuroșii 
CSM Reșița 
FC Brașov 
„U* Cluj
FC inter Sibiu 
Dacia Unii » .i 
Oț. IuI Gal .ți 
FC Bacău
ETAPA VIITOARE (2 ..rptembi ic) Oțelul 

Unirea — „Poli" Timișoara; Univ. Craiova _

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
I 
I
1
1
I 
I
I 
I
1 
0 
0 
0

o 
o 
o 
o
I 
1
I 
1 
1
1
1 
1
2
2
2
2
2
3

5
5
6
5
4
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2

1
1
0

CLASAMENT 
I. Petrolul Stoina 
2 CS Tirgox iște 
3. Minerul Matasari 
•I. (’iim ului l icni 
!>. z\S P.iroși ni
6. CSM Cai ansi beș
7. Minorul Anina 

Mîlalurgistul Sadu 
Unirea Alexandria 
Dacia Pitești 

Vict. Curtea do Argeș 
Gaz Motan Mediaș 
ROVA Roșiori 
Șoimii IPA Sibiu 
Minerul l.upeni 
Ai șen il R ..ița

Flectriea I ieni 
Ft Caracal 

Minorul Urieanl 
Molalui gistu) Slatina

ETAPA VIITOARE (6 
Rc.h i _ Cimentul Fieni 
govi.jte; Șopnii IPA Sibiu 
V i< t. Curtea de .’ .....
♦ an Mcduu 
Minerul A m i; ROV.A Ro' ori

Me' o 
l'Tei-tr.' > Fieni

2
3
4
4
5

2
2
2
2
2
2 
o
2
2
I
I
1
I
I 
I
t

1
1 
0
mbrie):

0 
1 
1
1
1
1 

1 
4
1
1 
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o
I

1 
I) 
o 
o 
o 
0 
o 
o 
o 
l

CI „ASAMENT

1. Corvinul 3 3 0 0 1 1— 2 6
2. FC Mai.umil cș 3 2 0 1 10— 2 4
3. AL talul Bocșa 3 2 0 1 8— 3 4
4. Mi trom Brașov 3 2 0 1 5— 2 4
5. IITM Brașov 3 2 0 1 7— 5 4
6. Unirea Alba lulia 3 2 0 1 1- 2 4

7. UT. Arad 3 2 0 1 1— 3 4
H. CFR Timișoara 3 2 0 1 7— 7 4
9.1’C Drobcta 3 2 0 1 •>— 3 l

10. Jiul Petroșani 3 1 1 1 6— 4 3
11 Jiu) IEI I F Ci aio\a 3 1 0 2 3— 4 i
12. Tractorul Biașov 3 1 0 o 1— ti 2
13. Gloria Ri 7ița 3 1 0 •> 4— 6 2
14. F( Bihor 3 0 o 1 0— 2 2
15. Armatura Zalău 3 i 0 2 3— 7 2
16. Metalurgistul Cugir 3 i 0 2 5— 14 2
17. (thmpia Satu Mare 3 0 1 2 J— 7 1
III. CI II Cluj 3 0 0 3 2— 9 0

septembrie) : Olimpia

li—
12 -
11-

9— 
!)—

10— 7
fi
ți— 
2—

10—
3—

6— 
t>—

fi. 
<).

II). 
11.
12.
13.
II 
In 
Pi.

17.
1H.
10.
20

9 I
H—.1
7—2
4 — 1
4— 2
5—
5— 2
6— 5 
«—3
3- 3
4— 5
4—6
2- 3
1—4
3— 7
1—3
1—8
1—7

Clui Dacia'

2 
3 
a
2 
'3

I 
<J1

I
l
I
1 
0 
0

I
1
1
I
1 
I
0 
o 
o

I
I 
o
IJ» n’-7 

Ploie,ti; Steaua
— FO Bacău; FC Brașov — CSM R‘">ița; Rapid — Progresul Bac.) 
Gloria Hi trlța — Ele. ti opulcrr; LG Farul — Dinamo, 1G Inter 
r— Sportul Studențesc.

IC

El APA VIITOARE (5
Satu Marc — ll’J’A; CFR Cluj — FU Drobcta l’r. 
Sevei in; Gloria Rcș ița — Met rom Brașov; FC Bi
hor — ( I II Timișoara; Tractorul Bv. — 1CINJ 
Brașov; Jiul Petroșani — FC Maramureș; Ji'd 
IEI.IF Craiova — Metalul Bocșa; Mi talurgistu1 
Cin ir — Corvinul; Armătura Zalan — Uniri i 
Alba lulia.

3
6
2 
»
6
4
5
9 
5

•I— fi
2— 7
7—16
1—15
1— 5
Ar.cfn Al 
< S Ti.

I lăsări il 
' iaz Mc-J

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

sept'
FI? ( arac.il
— Minerul M

Argeș — AS Paro ,i ni; 1 
l)a<m Piltșl'. Mm. iul I upenl

CSM Cnranți 
slies; Me‘ mirgistul Slatina Unh ■< Alt xarW1 
di i i; l'Tei-tr. i Fieni —* M» durei',Iul f .idu; Ml-k 
iitiiI Hi I. ii — Petrolul .Slo'na

NOTA: . ■'B Bals i d urnit P< titlul Stoina.- - ,J

salut.it
v.ir.it
arac.il
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PUBLICITATE,1 
societatea comercială 

„ ĂSV1L-S. A. “ l IIP1III
Str. Vîscozei nr. 1

Anunță licitație publică pe data de 15.09.1992 pentru 

vînzarea unor mijloace fixe.

Garanția de participare reprezintă 25% din prețul de 
pornire a licitației și se va achita in contul nostru nr. 
301 120101, deschis la BCR Lupeni.

Taxa de participare de 5000 lei se va achita la casie
ria societății. înscrierile se Pot face piuă la data de
11.09.1992, ora 15,30.

In caz de neadjudecare a unui mijloc fix din cele
prezentate, se va organiza o a doua etapă la 15 zile de la

r
prima licitație.

Relații suplimentare la sediul societății sau la telefon
60 551 int. 119 sau fax 11511. (factura nr. 789) I

t

S.C. ROTRANS 
ISCRONI S.A.

ui sediul in Iscroni. str. \ . Neagră nr. 123 

ANUNȚĂ:

scoaterea la licitație publică, in data de 07.09.1992, 

ora 15, a unor mijloace de transport (autoutilitară AIIO 243, 
autolaborator TV 12, autospecială LliA, autobasculantă 

16 to, autoșasiuri, remorci auto, ele.).
Informații suplimentare la sediul unității sau telefon 

570991.(1162)

I j
8

a
I

. ...................... ~r ———

Societatea Comercială
ASVIL S.A. Lupeni

începînd cu luna octombrie a.c. oferă spre închiriere

societăților particulare apartamente cu 2 și 4 camere

intr-un bloc nou situat în Lupeni, în vecinătatea societății,

paralel cu drumul de tranzit.

Relații suplimentare la sediul societății, birou admi

nistrativ sau comp, investiții, telefon 93/560451, 560452 
int. 106 sau 137. (factura nr. 792)

COPIATOARE
RANK XEROX

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

95 - 545972
ANIVERSARI

LA AL 45-lea trandafir, 
dragului meu Gabi Szekelli, 
ționalul „La mulți ani 1“. N.

adăugat Ia buchetul vieții, îi doresc 
multă sănătate, viață lungă și tradi- 
Sibiu (4275)

VINZARI

ViND Skoda 120 L>, stare perfectă, 65 000 km, preț negociabil. 
Informații: strada Viitorului 22/3, telefon 541513, între orele 14— 
22. (4263)

ViND Mercedes Diesel. Petroșani, Gheorghe Barițiu 22, tele
fon 545826. (4267)

ViND BMW 316. Telefon: 541568, după ora 18. (4268)
ViND 2 sufragerii; telefon 545592. (4270)
V1ND Opel Record, stare bună, preț negociabil. Petroșani, 

Micu Klein 28/2. (4271)
ViND casă cu 3 camere, 2 grădini, imediat ocupabilă, 

Burd’ ti, nr. 78, Cimpa. (4276)
ViND apartament 2 camere. Informații, zilnic, str. 

țiu, 24. (4281)
ViND ’ '
(4280)
VIND
ViND 

bucătărie. 
Informații. ------ --------

ViND apartament 3 camere. Informații, zilnic 512261. (4270)

Gh.

12.
bicicletă „Pegas". Telefon: 543605, Petroșani,

vană de fontă. Telefon: 542956. (4279) 
casa Petroșani, Anton Pann nr. 30, mobilă 
hol, televizor color, dubiță „Fiat Brasiata"
Anton Pann, 30, între orele 14—16. (4283)

DIVERSE

str.

str.

Bari-

6 August

dormitor,
— 9 locuri.

GĂSIT iapă roșie, adresați: Paroșeni 97. (4272)
PREDAU contract garsonieră, confort I, Petrila, telefon; 544612. 

(4277)

VINDEX - ZAHARIA
<ti < iml in I*i im .mi, sir. Avram I.micii nr. 12, mezaziii, 

oferă următoarele servicii:

— întocmirea de acte și statute pentru înființarea de 
societăți comerciale, im lusiv reprezentarea piuă ia obți
nerea cei ^ficatului de înmatriculare;

— întocmirea formalităților necesare modificării 
contractelor sau statutelor societăților, precum și orice 
alta consultanță juridică in materie comercială. ( 1257)

I-------------------- . ._______

1
I
I
i

SCHIMBURI LOCUINȚE

SC11IMB casă de colonie, Petroșani, str. Gh. Șincai nr. 5/3. 
cu apartament 2 camere, exclus Aeroport. Ofer recompensă. ( 1274)

SCHIMB apartament 2 camere, Petroșani, Aviatorilor, cu gar
soniera, zon;1 centrau, inclusiv Parîngul. Telefon 544612. (4277)

DECES

COMEMORARE

PUBLICITATE
I

I

I
St) I IA Florica, fiul Dragoș. amintesc celor care l-au cunoscut 

că si' împlinesc 8 ani de cind ne-a părăsit cel ce-a fost 
ing. COSMA THEODOR

Nii-1 vom uita. (1289) •

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Gheorghe CHIRVASA 
Responsabil do număr

Dorel NEAMȚU 
Corectura l

Emilia ACIIIREI și Vioiica FIRfULESCU

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

SOCiEIATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI” S.A.

inființatil conform De
ciziei nr. 208/12.0G.1991 
a Prefecturii județului 
Uuncdoura.

Director 
MIRCEA DUJORESCU

Materialele necomandate și ncPU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morala și juridica asupra co- 
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
FECIOARA I

(23 august — 22 septembrie)
Deși starea sănătății pare 

înregistreze o înrăutățire 
lă, aceasta nu afectează 
dumneavoastră dispoziție 
tă de viață.

BALANȚA 
(23 septembrie — 22

Examen dificil, mai 
rită înțelegerii greșite 
tei, „forului suprem1' ■ 
ordonează activitatea.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Blocarea unor inițiative ale 

„conducerii superioare" vă dă un 
șer de independență, dar prezin
tă riscul unei puneri la punct 
ulterioare.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Vi se oferă prilejul de a vă de
fini țelul și linia de conduită.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Subconștientul găseste „supa
pa de refulare" — în plan reli
gios.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — î8 februarie)

Aveți de ales între iertare 
răzbunare, dar rezultatul va 
același — total diferit de 
scontat.

să 
sensibi- 

buna 
și pof

octombrie) 
ales da’o- 

: a tendin- 
ce vă co-

Și 
fi 

cel

. PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Aventură galantă într-un Ine 
impropriu...

I BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

O nouă „cucerire", pentru ca e 
(dumneavoastră primiți diploma, 

iar aurul revine altuia.

TAUR

1(21 aprilie — 20 mah
Ziua debutează cu muncă dis

ciplinată și se termină în elucu
brații bachice.

1 GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Chiar dacă vă este greu, dv.

I trebuie să faceți primul pas sprâ 
împăcare...

RAC 
(22 Iunie — 22 iulie)

I Păstrați cu sfințenie secretul 
ce v-a fost încredințat! E o pro
bă a caracterului dumneavoastră.

LEU
(23 iulie — 22 august)

EVeți cunoaște o persoană care 
nu trebuie să afle nimic esențial 
din ceea ce vă preocupă.■

iiiiiiiiii

PR06RAMUL TV.
ÎMARȚr, 1 SEPTEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol

dova. Telematinal. 
Actualități.
Agenda electorală. 
Calendarul zilei. 
Ecran de vacanță. 
Super Channel. 
Ora de muzică. 
Interferențe.
Muzica pentru părinți. 
Actualități.
Tradiții. 
Avanpremiera TV. 
Preuniversilaria. 
Cursuri de limbi străine. 
Muzica pentru toți. 
Conviețuiri 
Actualități.
Forum.
Cultura în lume. 
Salut prieteni! 
Studioul electoral. 
Desene animate. 
Actualități.

10,00
10,20
10.30
10,45
11,10
12,10
13,00
13,10
14,00
14.20
14,50
14.55
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17,25
17.55
18.55
1*1,30
20,00
20,35 Teatru TV. O nopate 

tunoasă de I.b. Garagiale. 
Studioul economic
„în văzduhul incoruptibil 
al artei”.
Studioul electoral. 
Actualități. Cronica Parla
mentului.

23.20 Sport.

21,40
22,05

22,25
22,55
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i
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Telefoane : 541662 (dlrcctor-redactor fcf)| 
515972 (director exccutiv-administrativ di
fuzare): 541G63, 542461 (secții). b

fi
TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. 

Nicolao Bălcescu nr. 2. Telefon 541365.


