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Unul din șase
Tot urmărind atent, ba chiar și admirind personalitatea fie

căruia din cei șase candidați care, citind ori vorbind liber, 
pornit luni seara în cursa electorală către Palatul Gotroceni, 
m-am putut opri să reflectez la două sau trei gînduri ce t 
venit în minte. Mai întii că a fost foarte inspirat cel care a 
ideea câ pentru a candida la funcția de președinte al țării 
buiește musai să fii susținut de cel puțin 100 000 de cetățeni, 
n-ar fi fost acest sistem de „filtrare1* ar îi fost mare năvală 
pofticioși și veleitari pentru a căror prezentare, de contact, 
insolubile probleme de spațiu în emisiuni pentru TVR, poate 
atît do lungi ca și cele acordate CPUN-ului, cînd ne sculam dimi
neața Luimăciți deoarece noaptea se transforma în zi. Dar a a 
totul este cit se poate de plăcut și reconfortant. îndeosebi cînd 
vezi persoane cunoscute alături de care stau altele, fără nici o 
umbră dc complexe — ceea ce îmi semnalează că am făcut pași 
destui, chiar am pătruns in teritoriile democrației — despre care 
n t se șlia mai nimic acum un an.

Un al doilea gind ce m-a fulgerat este legat de cunoscuta 
butadă a unui strălucit om de arme care își însuflețea ostașii zi
ci ud t-Ie că în ranifa fiecărui soldat se află bastonul de mare,al, 
A a c.'e și acum. Dar au o deosebire fundamentală: în ranițe 
țiu programe, îmi place să cred, clare și realiste. Gei peste 16 mi- 
tio.ne de alegători vor alege Ia 27 septembrie a.c., apoi la al doilea 
tur dc scrutin, pe cel care se b nuie.ște a fi cc-1 chemat.

D.ir totul nu este deci» la început, în prima noastră întilnire, 
in mediată de telcvrziuiv, cu cel șase candidați am avut o u- 
ș dezamăgire, că toți au emis idei generale, unii cu trimiteri 
spt •• sentimentalism populi t. Foarte repede am reprim it gind il.
• ' oa i c, dacă pină icri-alallăieri unul din criteriile că „ești uc- 
i al" era ca un fel de ce salam ai mînent, acum se redescoperă 
cit. vi.luți: ai văzut lumina zilei, Ia ce dai locuiești, cum < i

j ' te, cu găleata ș.a.m.d. Alică c vorba d<- editați
♦ omciT Ui, după care se adaugă altele mai importanți : profe
siei. , evoluție meteorică d ir care probează autentice e ditați mo 
jale .și ini-lecturile. Dincolo de culoarea .șj convingerile politice, 
de toate vorbele frumoase, bine ticluite și sonore, dar în spatele 
v ora stă, dac,, este, sîmburcle adevărului și sincerității, am ob- 
: • ‘ - ‘i ru din cei când d iți, adi f, în o dine, domnii
I->n Iii cu. Cdi irghe Fnnar, Ioan Mînzatu și Finii Const mtincs- 
cu, s-au inti.nit într-un punct comun. Cu a.lcvarat nevralgic, dacă 
e-. m în vedere problema spit oasă a corupției, a traficului de 
influența și haosului, așa cum s-a spus. Deocamdată, toat" ideile 

;tiU fost fa.ă nuanță, fiecare păstrjnd, pentru timpul cuvenit, acea 
•flarmă secretă cil privire la modalitățile practice de rezolvare a
Xiccstor probleme dificile și care influențează absolut toate .seg
mentele societății, contribuind Ia adincirea crizei morale Și acest,i 
a fo'-t al treilea gind caro mă muncește și acum. Dacă România 
- -a schimonosit in doi ani .și jumătate11, cum spunea domnul Ioan 
Minz itu, socotesc câ răul se află în corupția care a ajuns tare și 
mare, iar ce’e două guverne au condamnat mai mult din virfol 
bitz'-lor, termenul ncacționind și penii u o cunoaștere sislcmati-.a 
a fr-nmnenului si cauzelor lui. De aceea s-au degradat toate dome- 
nid' fiin-l de neînțeles, de exemplu, cum dc cile posibil i infim-
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„Dumnezeu l-a scos la 
suprafață”

I n‘ d ip amiaza, r ind tirajul zi-irul o nostru ■ ,i tras, ic a 
vDit.it li r< d i< ț o- I ani i I i. i in toii, it a a celui d ispa i 111 pi n ia'. m    
cop Iul Ionel ('riști m Tnn nu.

,.Damnfz< ii J-.i oi. la si ipi • i faț;.“. dup/, < e duiiiilri , pieot il 
Ti, ohc Noroi doi ( irup.i a I i< ut o slujba la marginea I u ij u ru 
gindu-1 pt bonul Dumnezeu să-l .uluca l.i suprafața Mînniv s a 
întimplat. I.nni e m la iu c.i.I ora Ia rzirr • mtimpl i trag, li i
corpul n insiifloțit a ie it la .suprafața. I) acum I imili iiim.’iz.i 
Să in lopliiic.iccă rele ric< i sam intru ;ilo bisi rjr ii. f.î. indii sc dup, 
da'irii ci', lina înhumare, a d'.'.parții' i intru Domnul rh p.o iuți 
și d ■ < ?, di a.' i.

Limba noastră
31 august 1989. In Republica 

Moldova oamenii trăiau un eveni
ment așteptat vreme de 45 de 
ani. Era repusă în drepturile ei 
firești de limbă oficială a țării, 
limba noastră străbună, limba 
română. Odată cu aceasta își re
intra în drepturi scrierea cu ca
ractere latine. Au trecut trei ani.

Toropeala caniculară ce a cuprins în cursul verii populația, 
in pofida agitațiilor electorale, promite să i a sfirșil. Odată cu re 
punerea candidaturilor la președinție, cu publicarea program .‘ior 
electorale ale diferitelor formațiuni politice sau grupări dc partide, 
campania electorală va crește în intensitate. Cel puțin la nivelul 
celor angajați direct în luptă pentru cîștigarea alegerilor. La Jindul 
lor, zilele caniculare, toride, odată cu apropierea zilei de 27 sep
tembrie își vor face cu siguranță simțit efectul. In ceea ce pi i- 
vește masa alegătorilor, populația, șocul reajustării prețurilor da 
la 1 septembrie nu îi poale provoca dccît fiori reci. Și aceasta 
indiferent de charismă, „seducție", promisiuni și opinii vcleila- 
riste ale pretendenților la grațiile electoratului, de zelul agresiv 
cu caro se străduie unii și alții să-și pună in lumină virtuțile 
indicînd. în același timp, cu arătătoarele ambelor miini, păcatele 
adversarilor, pentru a-i „înnegri" și discredita cit mai mult posibil 
„Dă-i și luptă!11, că doar de aceea există televiziune, presă, și 
adunări publice, într-un cuvînt. campanie electorală democratică.

Deci, indiferent de intensitatea și amplitudinea luptei, intre 
combatanții angajați în competiția electorala, de retoric și înflă
cărarea sloganelor lansate de partizanii diferitelor partide, alegă
torii rămîn apatici, rezervați. Poate și obosiți, cuprinși de toro
peala, după această... lungă vară fierbinte. In pofida zilelor fier
binți, însă, care se vede că nu ne mai slăbesc, frisoanele popu
lației sînt determinate de îngrijorările justificate pe care la pro
voacă dușul rece al măsurilor pregătite de guvernul Stolojan pen
tru 1 septembrie: reducerea subvențiilor de la buget și-o altă 
„surpriză" și mai șocantă decît scumpirea produselor alimentaro 
de bază — corelarea prețurilor cu cursul de revenire a dolarului. 
Aceasta înseamnă că tot ceea ce sc calculează astăzi la 180 lei dolarul, 
va ajunge la 360—370 lei dolarul, poate chiar și la mai mult. Deși 
în aparițiile sale televizate premierul nostru nu oferă prea multe 
cifre privind efectele acestor măsuri, mai mulți specialiști și-au 
exprimat opinia, bazată pe calcule, că reducerea subvențiilor, 
influențele devalorizării leului vor avea drept rezultat dublarea 
costului vieții.

Desigur, la presiunea sindicală și a partidelor politice, execu
tivul s-a gîndit și la „atenuarea" șocului, prin împărțirea răspun
derii cu noul guvern ce va fi numit după 27 septembrie. Deci, 
jumătatea din saltul noilor prețuri le vom resimți începînd de la 
1 septembrie, iar cealaltă jumătate... mai spre lunile de iarnă.

Oricît ar fi de atenuante aceste măsuri, șocul va fi șoc. Oa
menii se gîndesc cu disperare la bugetele lor de familie, și așa 
deteriorate deja, și mulți privesc spectacolul actorilor de pc febrila 
scenă electorală punîndu-și plictisiți întrebarea: „de unde or fi 
acești zeloși protagoniști?11.

Sub amenințarea
In iulie și august, polițiștii din 

Lupeni au avut de lucru: au fost 
definitivate cercetările la un nu
măr de 74 de infracțiuni, dintre 
care 18 furturi in dauna avutului 
privat, 16 in dauna celui public, 
3 tilharii. 8 alte infracțiuni ju
diciare, 21 de natură economică 
(doua delapidări. 4 luări de mita, 
3 înșelăciuni publice. 3 înșelăciuni 
de persoane etc.).

— Discutind cu domnuț maior 
Florea Comanoui. locțiitorul șe
fului poliției din Lupeni, l-am 
rugat sa se r< fere, m ii pe larg, 
la un caz deosebit, rezolvat de 
ctirind .despre care au scris, re- 
c nt, ziarul l’o iției județene, 
„Enigma", și cotidianul nostru. 
Este vorba, despre cum, poate, 
vă amintiți, d( lin ins înarmat cu 
un pistol, care... în miez de noap
te... Dar să-l lasam pc domnul 
maior să relateze.

— In noaptea de 21 spre 22 
iulie, cam pe la ora unu, a sos't 
in Lupeni numitul Boțoi Nicolae, 
de 29 de ani. Are domiciliul aici, 
in Lupeni. A venit de la Arad, 
după o escală in Iugoslavia. In 
țară a ajuns la 14 iulie. Deci, 
cum a venit in Lupeni, și-a cău
tat fratele care locuiește pe strada 
Vitoș Gavrjla. Acesta nu era a- 
casă. Atunci, Boțoi bate la ușa 
vecinului, cetățeanul V.T., pe 
care-1 roagă să-1 găzduiască pină 
dimineața. V.T. îl cunoștea ca 
fiind fratele vecinului său. Gaz
da il servește cu o cafea, iar la 
i'ndu i Boțoi face să apară din 
geanta sa de voiai doua cutii d< 
Lcrc și o sticla de Baracz-Palinb 1. 
Beau amindoi .și, la un moment 
dat, Boțoi Nicolac bagă mina sub 
haină și scoate de acolo un pis
tol marca „Stcycr" 1918 (deci nu

Ioan DLBEK

armei
1818. cum a apărut intr-o alta 
gazetă — n.r.). Și ii zice lui V.T.: 
„Ce ar fi dacă tc-aș impușca?1*, 
începînd să manevreze arma spre 
cel din fața lui. Jocul ăsta — 
dacă-i pot spune așa — a conti
nuat pină pe la cinci și jumăt<i*c 
dimineața. Atunci Boțoi părăspfte 
locuința lui V.T. și pleacă la so
ția lui, care era la serviciu in 
schimbul I, la Prcparația Lupeni. 
Trebuie amintit că era în divorț 
cu soția sa. Bun. O găsește la 
locul ei de muncă și. amemn- 
find-o cu pistolul, o duce in 
durea din apropiere. Acolo 
spune <ă o omoare daca v.i 
vorța de el.
și

apropiere, 
omoara daca

. Intre timp V.T., 
colegii d muncă ai soției
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Scumpiri mai mici, deocamdată
1'urlați in deriva pc valurile 

reformei economice, asistam cu 
îngrijorare la o noua creștere a 
prețurilor. Dopa indchmgi .și is 
tovitoare consulturi .și dezbateri 
între reprezentanții executivului 
și cei ai sindicatelor, guvernul 
•Stolojan a mai taiat din coada 
vulpii, ca și celebrul vânător a- 
nimat de dorința de a-i fi cre
zute minciunile A fost aprobat 
un program do scumpiri mai 
miei. Subvențiile se vor reduce 
cu o treime și cuprind o gama 
mai scăzuta de produse și ser
vicii. I ’remicrul Teodor Stolojan 
a fost nevoit să cedeze, aceoptind 
din considere nte d" con junei ura 
polit'țS’r o Varianta moderata de 
scumpiri. Prețul plinii, de la 
septembrie a.<-, < ste (|e 20
III loc dc 
nițiai.

I n litru 
hi, ni loc
uri l-.llovvat cu l> Ici In loc de 
s mcfiir.-, cilii ,i 
na seplcmla'it-, 
portal două,

In luna

a
37

I
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<!'■ ulei Juni ' In |?() 
dc r’8(l lei \’nm pluti 

o
in< < puid cu Iu 

vom avei dc >u 
pin li in <|e -I nibrii 

noi nhric *,<• prevede

șoc al scumpirilor, pen- 
atinge nivelul prevăzut

un nou 
tru a se 
ini'ial pentru septembrie.

Din informațiile care au răz
bătut dincolo dc ușile încăperi
lor unde au avut loc tratativele 
și dezbaterile guvernului un fapt 
s-a desprins cu claritate. Parti
dele politice și sindicatele au a- 
prcciat drept necesare masurile 
dc reducere a subvențiilor și dc 
acordare a compensațiilor bă
nești corespunzătoare populației. 
Dar, in timp ce principalele par
tide politice au susținut din con
siderente electoralo noile scum
piri, sindicatele s-au dovedit 
principala forța care apără in 
tercselc majorității populației de 
loviturile: 
nomice a 
deci, cu 
i i'foriii’i, 
dc piața.

I’uțini sint insa cei avizați, ca
re au sesizat cit de mare o dife 
rența dintre scumpirile prevăzute 
inițial și cel< acceptate sa fie a- 
ininate pentru luna noiembrie.

Scumpire;! din noiembrie va 
li dublată dc o reașezare a fire

dure ale politicii eco- 
guvernuhd.

pași martinii
spre i ivnit i

1 nainlam, 
pc cal a

economie
2

(urilor rezultata din devaloriza
rea leului in raport cu dolarul, 
de care nu s-a ținut cont, deo
camdată. Dar s-a acordat, in
direct. o noua șansa de specula
re a mărfurilor.

lncepind cu a doua jumătate a 
lunii august societățile comercia

li
- 

mărfu- 
î n vc - 

profit

le, intrepriiTJătorii particulari 
mulți din cei cc se ocupă dc 
cliizil,ionarea și vinzarca 
iilor și-au creat stocuri, 
derca revinzării lor, cu 
sporit artificial, după 1 septem
brie. Același fenomen este de 
prevăzut, câ se va repeta și la 1 
noiem bric...

Oare cit vor mai suporta buzu
narul cetățeanului și bugetul fa
miliei celor eu venituri fixe și 
mici, sarabandele dc scumpiri ?

Dinspie industrie vin din ce in 
cc mai multe semnale care con
firmă scăderi . producției. Nive
lul atins de producția industria
la nsili/ula in economia noastră
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„Am căutat să includem în acest Raport condițiile 
nespus de grele in care se scoate cărbunele Văii. Nu in- 
tiniplător, in toate mitologiile și religiile din lume Raiul 
e amplasat în cer iar Iadul sub pămint. In minerit se lu
crează încă în condiții infernale. De peste o sută de ani, 
locuitorii Văii Jiului, mineri și nemineri își cîștigă pîinea. 
cea amară de pe urma cărbunelui, piatra neagră a Iadului. 

Altceva nu avem în Valea Jiului. Țara trebuie să știe a- 
cest lucru. Tara trebuie să ne înțeleagă.

Valeriu BUTULESCU 
Secretarul Comisiei

Condifii de muncă in 
subteran

Statisticile întocmite in țară 
in strămutate arată că in tim-Și 

pul procesului de producție, mun
citorii din subteran sint expuși 
ia un număr foarte mare de ris
curi profesionale, care pot provo
ca accidente și îmbolnăviri.

Munca în subteran se desfășoa
ră in condiții de spațiu, de vă d- 
bilitate, microclimat, complet di
ferite de alte activități și recla
mă o cunoaștere perfectă a tutu
ror factorilor de tise. pentru a 
se putea lua masurile profilacti
ce necesare.

Geotehnica extrem de compli
cată a zăcămintului are o legătu
ră directă cu periculozitatea mi
nelor din Bazinul Văii Jiului. In 
zona faliilor, mai al. s 
limită de bloc, există 
deosebite, generate de 
exploatării asupra 
stării de 
roci, cu manifestări dinamice 
imprevizibile, atit ale rocilor cit 
și afr gazelor.

De asemenea. ca urmare a va
riații i înclinării straielor. chiar 
și in cadrul aceluiași bloc există 
difercn'ieri în modul «le mani
festai e a presiun i miniere asu
pra b.-. iiri’or d ■ muncă și lucră
rilor. ceea ce debrrriină, chiar in 
cazul unor t hnologii verific, te. 
situații criti« o ca«c i m-rează pe
ricol. iar eliminai ' a b se face 
cu un anumit grad d. risc.

Un alt f.u t<>r cu implicații 
supr.i condițiilor de ]ii<-rii 
subteran il constituie 
de exploatare, < arc în 
n' a 
infitmnte 
rc și a 
de muncă. Astfel. în .aceste 
diții chiar prin rc «Jiz.irea 
aerai bun. se inre.'istrr .izâ 
per.atui i de posti- ?"> grade C«-lsius 
la fronturile dc lucru De .'ru me
nea. c ilil.itea aerului «le 
g‘tc m corespunzătoare 
circulației pr n lucrările 
subterane, aerul suferă o 
tran- formări 

rezultat îsi 
(scade 
crește 

carbon, 
de carbon. oxizi de 

sulfurat, crete 
silicogen).

la cele 
condiții 

impactul 
modificării 

tensiune a masivului de 
manifestări

a- 
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adinei mei 
nn lr nr,- 

ajuns la 900 m -i carp are 
asupra presiunii minic- 

microrlimatu'îii locurilor 
con
uri ii 
tom -

mină 
Datorită 
miniere 
scrie de

fizico-chimice și 
schimb;! atît com- 
con*inului de 
conținutul de bio- 
apar gaze noi.

DXÎ-

mo- 
az,it, 

ronț i - 
cît și

(se modifică 
nml- 

a

ca 
poziția 
gen si 
xid de 
noxid
h id rng«-n 
mitul de praf 
proprietățile fizice 
k mpcrtrtui a. presiunea, 
ditatea și viteza de mișcare 
aerului). Toți acești factori con
tribuie Ia reducerea confortului 
muncii și favorizează apariția de 
situații periculoase.

Mecanizarea a atras după șina 
utilaje cu gabarite mari, greu de 
manevrat pe căile de acces, ex
tinderea utilizării energiei elec 
trice în subteran și instalarea da 
puteri tot mai mari, cu implica
ții directe privind creșterea nu
mărului de situații generatoare 
de pericole.

Extinderea la o scară din ce 
In ce mai mare a mecanizării 
din subteran conduce la extinde
rea rețelelor electrice și prin 
marc la creșterea pericolului 
inițiere a unor explozii. De 
menea, creșterea numărului

ur- 
da

ase 
de

I în întâmpinarea sezonului

(
întrunit recent în ședință 

dinară, Consiliul Primăriei

(
Vulcan a adoptat Proiectul
program referitor la pregătirile 
pentru perioada de iarnă.

Acest proiect prevede ca fina
lizarea lucrărilor de pregătire 
f pentru perioada de iarnă să fie 
• încheiate cel mai tîrziu la data 
«de 1 octombrie a.c. Gare sînt de 
IȘ fapt problemele ce trebuiesc re- 
jj zolvate ?
n • Finalizarea înlocuirii rețele- 
« lor secundare în lungime de 
t 1620 ml. la termenul prevăzut 
j prin Hotărîrea nr. 32/1992 a Con
ciliului local. • Finalizarea 
4 -«- ■-----

prin curățirea aparatelor de con- 
tracurent și apă caldă, revizuirea 
pompelor, vanelor, a instalației 
electrice etc. • Executarea de 
lucrări pentru Izolația teraselor

VULG AH ii

sate sarcini către RAGCL Vul
can, constînd în asigurarea unor 
utilaje de intervenție la deszăpe
zire, precum șl unele materiale 
antiderapante (zgură, nisip, «e- 
nușă).

De realizarea prevederilor pre
zentului program va răspunde 
RAGCL Vulcan, activitatea fiind 
urmărită de Biroul 
rea 
din 
cum 
nile
executării acestora, depinde 
de greu ori cît de ușor vom trece 
și peste actualul sezon rece, ța 
care prognozele îl anunță deose
bit «ie friguros.

I

i lu
crărilor la rețelele de termofica- 
re de la PT 10 (cartier Micro 
3B). • Finalizarea lucrărilor de 
reparații și revizii interioare la 

"toate cele 20 de puncte termice,

I
organe in mișcare la utilaje 
instalații din subteran, in 
dițiile unor spații limitate, 
ează pericole potențiale de 
dentari. S

Unul din factorii principali ca 
re determină P' riculozitatea în ] 
subteran este prez -nta gazului j 
metan. Ca forma de degajare a 8 
metanului, in afară de emanați-1 
ile lente, care se produc perma- I 
nent și cu intensități diferite. în 8 
lucrările miniere din Valea Jiu-S 
lui, s-au produs și manifestări ‘ 
dinamice d tipul suflaiurilor. De 
asemenea, în aceste zone, gu 
concentrări mari de tensiune s-au 
produs scurgeri de cărbune și 
gaze. Toate aceste manifestări 
dinamice ale met inului determi
nă creșterea r.ipidiî a concentra
țiilor d'1 gaze, peste limitele ad
mise d.- norme, atingînd în multe 
cazuri domeniul i ploziv. In a- 
cesto situații impi es izibile. mij
loacele clasice «le prevenire și 
combatere a acumulărilor dc me
tan sint insuficiente, astfel 
pericolul producerii unui 
dent este iminent. In plus, 
cazul scurgerilor de cărbune 
metan exist i p- ricolul surprinde- j 
rii muncitorii'>r dc către cărbu- 
nle pătruns in lucrarea minieră.

în afară «le prezența m> ‘anului 
în lucrurile miniere subterane 
«lin Valea Jiului se remarcă și 
prezenta grafului de cărbune ex
ploziv precum și a unor hidro
carburi lic.iid.-, care măresc ris
cul «I pro luci re a unor explozi', 
avarii soldate cu acciflentc co- 
1- .-ti ■ e.

DP asem' nea. ca urmare a un« r 
ardei j incomplete, a produc -rii 
unor fenomene de aiitoincăl zire 
a cărbimclni și a rerlcschidg-ii 
unor liK-râii Vechi, ap'ir cazuri 
dc eman iții int'^mpestive dc ga
ze toxice iu asfixiante (oxi«l de 
azot, oxid de carbon, hidrogen 
sulfur it. bioxid de sulf și bio- 
xi«l de carbon). Inhalarea acestor 
gaze peste limitele admise con
duce la intoxicații, asfixieri și ac
cidente mortale.

Gradul de periculozitate al mi
nelor «lin Valea Jiului este re
flectat de numărul și gravitatea 
accirlenti.lor de munca. Statistica 
pe ultimele două «lecenii, scoatc- 
în evidență la nivelul RAH ur
mătoarele concluzii :

— din 5565 accidente (217 mor
tale). 1573 s-au produs ca urmare 
a surpărilor și căderilor de roci 
(28,3 la suta), 825 la transportul 
manual și mecanizat pe căi 
zontale (14,8 la suta), 775 
ta căflerilor de materiale 
sulă) și 693 prin căderea 
dentatului (12,5 la suta).

accidentelor 
dețin sur- 
roci cu 6) 
exploziile și 
și praf dc 

la 
în

»• 
con- 
cre- ( 

acei- 1

că 
acci-

în 
șl

1
I
I
B

a
1
11

! 
!

ori- 
datori- 
(13,9 1 i 

acel

— dintre cauzele 
mortale, ponderea o 
pările jși căderile de 
cazuri (28,1 la suta), 
aprinderile de metan 
căi bune cu 59 cazuri (27,2 
sută), căderea accidentatului 
31 cazuri (14,3 la sută) și transpor
tul manual și mecanizat pe căi 
orizontale cu 19 cazuri (8,8 la 
suta).

•* în numărul total de acciden- 
mortale, accidentele colective 
contribuit cu 73 cazuri (33,6 
sută), in care au fost împlica- 
toate categoriile de salariați.

te
au 
la 
te

și curățirea subsolurilor la blo
curi. • Completarea geamurilor 
spațiilor de folosință comună. 
• Finalizarea lucrai ilor de de- 
colmatare a căminelor și rețele
lor menajere și pluviale.

Tot în acest scop au fost tra-

administra- 
domeniului public și privat 
cadrul Consiliului. De felul 
acestea își vor achita sarci- 
programate și de rapiditatea 

cît

Tiberiu V1NȚAS

0 șansă care nu trebuie să fie pierdută
de pensionari

In localitățile municipiului nos
tru își duc zilele aproximativ 
25 000 de pensionari, din 
10 000 sint in Petroșani, 
au pensii mici, trăind in 
sărăciei, după o viață de 
Pentru a se descurca în 
vieții, ei s-au unit în 
pe localități. Ființează astfel de 
asociații la Lonea, Petrila, Petro
șani, Vulcan și Uricani. Unele 
sint mai puternice, dispun de 
fonduri bănești adunate în coti
zații pentru ajutor de înmormin- 
tare și depuneri la Gasa de aju
tor reciproc. Altele sînt mai sla
be și nu dispun de posibilități 
de a-i ajuta pe pensionarii aso- 
ciați, pe măsura nevoilor lor.

Pornind de la aceste conside
rente, dl. Petru Iacob, președin
tele Asociației Pensionarilor 
Petroșani, a format un grup 
inițiativă pentru unirea 
Asociațiilor Pensionarilor 
localitățile municipiului 
sâni în una singură, mai 
nică si mii bine dotată, în

E r i să facă mai bine față solicită- 
| rilor de vîrsta a treia.

„Ar fi păcat să scanăm șansa 
Fd” a ne constitui într-o asociație 
I unică pe Valea Jiului, acum, cin l 

beneficiem de dreptul nelimitat 
f de asociere, susține domnul Pe-

care
Mulți 

pragul 
muncă, 
jungla 

asociații,

din 
de 

tuturor 
din 

Petro- 
putrr- 
mfistl-

Iacob. Iată de ce doresc să 
adresez pe aceasta cale pen-

Asociațtî 
ui motoarele

tru 
ma 
sionarilor din celelalte 
din Valea Jiului cu 
propuneri: Să ne unim intr-o sin
gură asociație sub denumirea de 
„Asociația Pensionarilor Pentru 
Ajutor de Deces Valea Jiului1*. 
Consiliul de administrație să fia 
format din 17—19 membri, să 
aibă un birou executiv din 7—9 
membri șl să fie înființată o sin
gură comisie centrală de cen
zori, din 5—7 membri. Toate ac
tualele asociații vor deveni filia
le locale fiecare avind consiliile 
lor de administrație. Să se insti
tuie un singur plan de venituri 
și cheltuieli și un singur cont li 
bancă. Actele «le evidență conta
bile și administrativ să fie ti
pizate cil unit mod.1 dce impri
mate. Să se unifice pe clape și 
pe categorii toate cotizațiile mem
brilor. Prin unificarea mijloace
lor bănești intr-un singur cont, 
există posibilități de a se cum
păra tin autobuz pentru excursii 
și de închiriere «le camere în sta
țiuni 1 ilneoclim.iterice pentru 
trat mu nte necesare pensionari
lor, la prețuri accesibile.

Multi avantaje ar rezulta 
în ce< a c». pr'.ve?te ajutorul

M

caz de deces. După cum se știe 
in prezent și funeraliile in caz <1. 
deces au ajuns să coste mai mult 
decit pot suporta pensionai ii cu 
pensii mici, chiar dacă au ceva 
economii. In caz de constituire a 
unei Asociații unice, cuantumul 
ajutoi ului de înmoi mintare va 
crește, se vor stabili programe 
sigure și corecte de acordare de 
servicii, pi in organizarea umil 
atelier propriu de t.împlărie și 
confecții, achiziționare, pe locali
tăți a unor mijloace de transport 
a decedaților, a unor capele in 
cimitir, echipe de ciocli și alte 
facilități.

Pentru unificare, a cărei utili
tate mai poate fi demonstrată și 
cu alte argumente, este necesară 
aprobarea adunărilor generale ale 
reprezentanților pensionarilor pe 
asociații. Grupul de inițiativă 
pentru unificare, vine cu propu
nerea i " '
teri, 
din Valea Jiului «i 
acceptării unificării 
na la finele anului nou 
tr-un viitor apropiat, 
să poată avea posib Jitat- a de 
se uni, por.i u a beni fi' ia de 
v.intajc indubitabile.

dc a fi cuprinse în «It'zba- 
pe ordine de zi a asociațiilor 

problemele 
Astfel, pi

sau în- 
pensionar ii 

J» a
a-

\ ir;i < l STRAUȚ

(Scumpiri mici deocamdată 
I
I

(Urmare din pag. I)
naționala in primele 7 luni ale 
acestui an reprezintă mai puțin 
de 50 la suta din cea realizată 
in perioada corespunzătoare din 

. anul 1989. Numărul șomerilor va 
J atinge in curind cifra de un mi- 
g lion, după cum se apreciaza în 

comunicatele organelor centrale 
? de sinteză. Blocajul financiar fa- 
! ce din nou ravagii în economie, 
• aducînd in pragul falimentului 
I noi și noi întreprinderi altădată 
1 înfloritoare. Pe alocuri oamenii 
I au ieșit în strada, în semn de dis- 
’ perarc. Exemplul cel mai recent, 
I SG Metalurgica Aiud, unde 6678

«Ic salariați n-au mai primit sa
lariul din luna iulie .și au orga
nizat un miting de protest in fa
ța primăriei orașului. Stai și te 
întrebi: din ce or ti Iraind sala- 
riații, daca nu și-au primit sala
riile de două Juni, in condițiile 
prețurilor pe care ic cunoaștem? 
Cu cine vor vota șomerii?

îngrijorările exprimate în ac
tuala campanie electorala cu pri
vire la posibilitățile unor surprin
zătoare depl isări de opinie în 
rind'il electoratului, par a fi, in- 
tr-adevar, justificate. Dar înco
tro se vor îndrepta ele? Numai 
rezultatele Ungerilor vor decide.

Unul din sas»
(Urinaic din pag. 1)

mixte — am in ședere Societatea 
italienii dețin urci mai mult

- in «are străinii 
controlul, noi oferind probabil nuna de lu< u. Qricum este dc 
închipuit ca doar in doi ani și jumătate in lai ă sa tic sute 
milionari, chiar și miliardari, | 
muncit pe brinci ani în șir, 
posibilităților nu mai este America, ci llomănia. Se observă a- 
ecasta din J.iptul ca, dacă după primul război mondial românii 
plecau in America, acum americanii se înghesuie să încheie afa
ceri in llomănia. La fel este situația și in agricultură unde lichi
darea fostelor GAP-uri s-a aplicat mot-a-mot, cam peste tot s-au 
distrus amenajari și construcții realizate «lin sudoarea oamenilor 
acestei țări.

Așa că am apreciat intuiția ori cunoașteri a realității de caie 
m-au convins candidați! ce-și arunca, discret, săgeți, deocamdată 
inofensive, dar in care se va picura, cît «Ic curind, .și venin.

țarea de Societăți comerciale
„URAICO" din Braila, la care 
mai puțin docil 71 la suta din acțiuni —

nici 
<b : i v 

ne- 
de 

probabil, m timp ce americanii au 
1 ‘ ani în șir, să fie și ei milionari, ['ara tuturor 

a mai este America, ci România. Se observă 
faptul ca, dacă după primul război mond’il

Cozi și
nemulțumiri

încă in.linte le 
interminabile 

format pe lingă magăzinele 
Aeroport 
de pline 
să fl® 
cererea

Joi, 27 august, 
ivirea zorilor, cozi 
s-au 
de pune din cartierul
— Petroșani. Cantitățile 
«are se produc continuă 
cu mult mai mici dccît 
populației. Nemulțumirile sini in
creștere. Scene dramatice si deza
greabile se produc Ia puțin timp 
după primirea și vinzarca pîinji, 
când marfa e pe cale de a fi ♦- 
puizată. Fabricile de piine din 
Petroșani și Livezeni produc in 
cel mai bun caz circa jumătate 
din «antitațilc care ar putea fi 
produse-

Moara 
dispune 
de griu.
citate,- datorita uzurii 
lor și deselor defecțiuni pe liniile 
de m.iciniș. In schimb, campania 
elec tor.da, imp.mata cu promi
siuni din partea politicienilor, * 
în plină desfășurare. Vom avea, 
asigurată plinea după 1 septem
brie, tind se va vinde pe carte
lă 7 Rămîne de văzut ! (VS)

Cauza? Lipsa dc faină ! 
d n Laponi, chiar dacă 

de cantitățile necesare 
nu funcționează la capa- 

angrenaje*
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Conferință de presă la
Consiliul județean

.Implicarea Consiliului județean in rezolvarea unov probleme 
de interes soc ultural și economic ele județului Hunedoara'* a 
lost tema conierinței de presă desfășurată, simbătă, inctpind cu 
ora 10. la sediul Prefecturii. Domnul Costel Alic, președintele 
Sonsdiu.ui județean, a citit, în deschidere, un material sintetic, 
din care am reținut cîteva aspecte mai importante pentru Valea 
Jiului, aspecte asupra cărora vom reveni, pe larg, in cursul aces
tei săptamini: ■ bugetul și execuția bugetară pe primele 7 l ini 
ale acestui an; • apa potabilă — clublarea aducțiumi de la V.tJci 
de Pești; • Termoficarea; • alimentarea cu gaze naturale a Văii 
Jiului; • aprovizionarea cu produse agro-alimtntare a județului: 
• actualitate și perspective in gospodărirea comunala; • dezastrul 
din agricultura; • contenciosul administi ativ cu fosta gospodărie 
de partid. • problema Parcului Național Retez it, transformat in 
pa-șune etc.

Alatuii de ziariști de .a presa locală și centrala au mai par
ticipat, din partea Consiliului județean, domnii directori Me.lruț 
și Rotaru. (ȘL C.)

Sub amenințarea armei
(Intuire din pajflna I) 

Â6 ESiVJTATEA BiSNiîd

m r

Societatea Comercială
CUARȚ S. A. Cricani

ORGANIZI- A ZA

— licitație ptiblii a pentru salin ifii al ea dc mijloace 
fixe din grupele J, IV. \ I. m data de 8.09.199?, ora 10.

— oferă spre vinzare cărămidă refradară si normală, 
praf dc piatră și alte materiale pentru construi ții.

Informații suplimentare la sediul societății «lin IJri-
cani, str. Repnblit ii tir. 61 A, telefon 207. (factura 790)

învoi ată era plo ala din locali
tate. Cind am adus arma, a sus
ținut ca a gasit-o la Timișoara, 
pe marginea unei linii de cale 
ferată

— Domnule mcior, ,era o sculă 
di' /ii ită? Puica să funcționeze?

— Pistolul recuperat era in 
stare de funcționare, așa cum a 
rezultat din expertiza balistică. 
I.a f I -i cele patru cartușe, ca
librul 9 mm, do producție sovie
tica. aflat ■ in încărcător. Viind 
pistolul a fost adus in sediul po
liției și a fost prezentat lui Boțoi, 
aresta, temător, ne-a atras aten
ția ca mai este un cartuș pe 
țeav.i. Pistolul era foarte bine 
întreținut. fiind uhtnr grcsaL

— ('ca mai urmai?
— In conformii le cu pif-v. derilc 

iirtico i o, 279 din Codul Penal, 
infracțiunea d. nerespcctai e a 
r. .imului armelor și munițiilor 
e pedepsi t.- cu închisoare -le la 

2 la 7 ani. Boți i Nieolae i-.te a- 
n-t.it p. i,ti u nce.a- la fapta.

r«-.a <t- a mai h t — o ,|. lomo- 
raie domm.da ine a de la intrare 
de zi i de tar.ib.- improvizate dc 
care te împii de i la lot pasul. 
Nu f’.i-t- ex- plic nici mica piață 
aj roalim' nt.i, a din complexul 

„Dncia” carii rul Aeroport. Aici, 
in.ii nou au n ii ipamt și două 
lili, i r liio curi part iriilfu (.- Or fi 
avind, oare, autorizaiiile do ri- 
.oarc '!

Ne facem rinul nemulțumiri
lor rrtățenilor care *<>li< ila de 
la pi imăric ,i a-.teapla -a plina 
ordini- in | u Ic. (V S )

a o s i fi o i —nsrr

GAZON
Rl GBV (

plachează pe arbitru ! Roman
MINERIT. LI PENI — GRI- 

VIȚA ROȘIE 17—21) (7—3). Nici 
nu se banuia după primele 40 da 
minute că centralul Marin Sabin 
(București) cel care a plecat cu 
grivițenii acas.i (nu știm cu cine 
a venit?). \a iduce „furtuna" pe 
stadionul din Lupani, plin ochi 
de o galerie ce iubește și susține 
flcn)->otrivă echipa. Acest meci 
însemna pentru Vasile Bercu șl 
întregul angrenaj al formației 
nou promovate și marea disponi 
bililate a celor din teren de a 
demonstra în fața „lumii" valoa
rea de acum recuni«c.ută a 15 'ui 
car«> oprise „ofensiva" Steaua pe 
terenul acesteia, undeva la an 
punct care nici nu intra în cal
culele campionilor.

D(i| -țț aproape 30 de minute de 
taton ue, în caro jocul a fost laie, 
minerii se apropie tot mai m ilt 
de deschid- rea scorului și Dece- 
bal Văduva, mezinul echipei, 
pune primul eseu al partidei, in
tr-un duel ciștigat prin intdigin 
ță. Transformă Pândi le și 7 — 0, 
min. 35. efort colectiv apl.iudit. 
Grivițenii, cu l’ctre Constantin 
cel mai bun de pe teren, rvdiio 
imcdi.it diieri nța min 311 priutr-o 
transformare a un,-i lovituri de Doici NEAMȚU

Fără dubii
AS l’AROȘENl — ȘOIMII 1PA 
SI III l, : l—1 (.1—0) Deși a jucat 
cu ei hip.iuientiil dc rezerva, e- 
cliip i lui'Gi .ii Ti-t’.c.i ,i Maieu 
lliizdii-.a a făcut duminica un 
meci de excepție in fața unui 
partener de nerecunoscut, față 
de campion.dul precedent. Pe 
lumini unei dominări absolute 

.i la/'l' ăir. av.-.iu ș.i vină goluri
le „triplc-ti i" Nciconi (min. Jii) — 
C"iT.lantini-eu (min. 21) — for- 
d i. Iie (min. .13).

După pauza, gazdele slăbesc 
moio.i'-i’le și oaspeții reduc din 
handicap in min. 55 prin Muntea- 
lit.i, pi nti ii i i num ii după 12 
min., la un fault m careu asupra 
lui Năcrcala să se acorde I I m. 
impecabil li.msformat de Con- 
slanlines ii De remarc.il a fost 

i evoluția la... microfon a crai
nicului I. Grecan. (T.V )

( Ktapa pe 
scurt

MINERUL VI J.CAN — IIA- 
l-l I. IIAIEli 2- l) <0 O) |,n: 
l,im al Minerului, cmc piua la 
urma a desiacut ap.irarea Im 

i Maclic Vizitiu, prin golurile Im 
| l.-z.ik (mm 55) și Hode (min. ffj). 

I..i 1-0 l'opoi a ratat un 11 m. 
trimit md mingi a in bai a.

1 I I! SI MERIA — l'ARI NGUb 
l,OM;A 3 — 3. F runtașa t lasa- 
mcnlulm a înlilnit o formație 
hotarita sa ronfirini- valoarea 
actuala a lotului și Căluți » 
stopat d< prinderi a cind gaz

dele au luat condiicere-t. .Scorul 
a fost dos. Ins do ceferiști, după 
i are Movila a egalat prinlr o ac 
țiline pm lata de la centrul te
renului, iar „abanosul" I .i/aroni 
preia conducerea prinlr un șut 
liilgci.iior din iniei ioiul careului 
Gazdele egaloaza, dar același Mo
vila aduce ivant.ij pentru echipa 
din I om-a, dar victoria nu-i su- 
i îd*i ace lei.i, p.-ntru că intervine 
golul gaz-lelor și... 3—3.

MINERUL BARBATENt —• 
r.HJI.’F'.ȘI.'l DEVA I -0. victorie 
de prestigiu in fala unui parte
ner valoros a ixlnpii din Băr
bați ni, care confirma prezența el 
fu scena < amplonatiiilil județean

pedeapsă și 7—3. rezultat echita-M 
bil aț unei reprize în care „păr- 
țile" și-au etalat numai calită'.de 
sportive. A

Repriza a Il-a avea să do-, mă | 
cu ajutorul arbitrului, un fias.o 
total, dcgenerînd din min. 60 cind i 
nu se acordă gazdelor un eseu j 
de penalitate la centru, lucrurile ț 
luind cu totul o turnură neaștep
tată. Grivițenii, profită de căde S 
rea psihică a partenerului, jocul I 
intră în contre, dar cei care „ur- ’ 
că“ pe tabela de marcaj sînt oas- ] 
peții care înscriu 2 încercări prin | 
Berchez și Olariu, ambele trans-1 
formate de omul nr. 1, Petre» 
Constantin. De la 7—6 se alunge I 
la 7—20 și spectrul înfrîngerii » 

pune amprenta pe evoluția viitoare î 
a partidei, iar efortul gazdelor 
ajunge doar pînă la 17—20, după 1 
ce David și Patrichi au pus două | 
eseuri de mare spectaculozitate, . 
din păcate nici unul transformați 
(ar li fost 21—20). Și astfel, jocul « 
s-a transformat dintr-o victorie» 
meritată, într-o infringere neaș- 1 
teptată pentru promovați, cu Iar-’ 
gul concurs al centralului, făcîn-1 | 
din Minerul echipa care, se pare | 
nu arc acces la victorie.

CIMENTUL FIENI — MINE
RUL LR1CAN1 7—0 (2—0). Im- 
jactul cu dimbovițenii a deve
ni, parca, un „complex" pentru 
îlevii lui Maria și Alai ian, care 
a a doua „înfățișare” în acest 

județ cede iză, din nou, la un 
scor neașteptat, ispititor pentru 
iile echipe, care vor cu orice 
Jreț sa pună la zid mica grupare 
a minerilor din Urieani.

La pauză, scorul a fost de 2—0. 
•■priza fiind foarte echilibrata, 
-ii doua ocazii de a marca aie 
i.ispeților. Totuși cei care înscriu 
int gazdele și se părea că parti

da va avea un curs liniștit. O 
cădere fizica și llristca a pi t 
mari a, in liniște, nu mai puțin 
dc 5 goluri, fiu md din nou sco 
rul etapei in această •i-rie 
Păcat I

Divizia ,,C”
HI ..ULI'AIE IEIINK E: Minerul Vulcan — Haber il<ițeg

" 0; Molalopla lic.i Oraștie — Mim rul Gliei.iri J l, Victoria Ca-șt-
lan — Minerul An noasa 2—0; t ) R Simiria -- lhiringul .L inca 
3-s-3; Mim . ui Vulcan l'eliiic — Eavior Oraștie ă—:. Aurul Brad 
— Mimiiil Ci-rlcj I -O; Constructorul Hunedoara — Metalul ( riș-

Sinii ria; Mureșril D va Vi. t- m îl.-tn; Minerul (;h -l...i — Mi-,« 
nerul Bărbat n . Hibei llti(i M „ilopl.istiea ( )r .tic. MitalnJ

( IUI 3— 1. M inerul l l.M-batcni — Mitieșiii Deva 1 —0.
C LA.SAMENT

1. t.T-ll Simiria 3 ■» 1 0 10— 4 li
2. Miiii-riil \ uli 1 ui 3 2 1 0 !)— 3 S
3. Amili Brad 3 2 1 0 3— 1 a
1. \ icioria C'alan 3 2 0 1 112 4

•>. t onslrui-torul 11 ini.-dua a 3 2 0 1 II— 3 1
li Mi i.iloplastii-a Ol aștic 3 2 0 1 10— 6 4
7. M norul Teiiuc 3 2 0 l 8— 9 4
1. Minerul Bmbâteni 3 2 0 l ;î- 7 4
9, l'mingul Loni-a 3 1 1 1 6— 6 3

10 1 labcr Hațeg 3 1 1 i 2— .) 3
l 1. Minerul Certcj ;i 1 0 •> 6— 1 2
12. Minerul Aninoas i 3 1 0 2 3— 4 2
13. Mureșul Deva 3 1 0 2 2— i 2
1-1. Minerul Gitelai i 3 1 0 2 3- l" 1
15. Metaluț Crișcior 3 u 0 3 3- 7 0
fti. Eavior Orăștie 3 0 0 3 3-13 0

ETAPA VIITOARE (6 s- l'ti mia . ) Min.-rul Anin.

i r- inr — Min.’i .1 \ u an; Almei i,, :"> rii’j — ('uns i-ii.'toi li! Ii11—.» 
n< s.i'.i, I . mi Ora .Iii - Aurul Br. I, l’ai ui I. n a — Minc- 
riij Vi.|i .ui. K'

redivmis
\ ICTORIA CALAN — MINE. 

RVL ANINOASA 2—0 (0—0). «ti 
ambii portari suspendați, după 

meciul cu Mureșul Deva, în care 
centralul a semănat samînță âe 
scandal, este și aceasta o metodă 
de a opri ascensiunea unei t-< 
chipe, Minerul Aninoasa a ape
lat în ultima instanță la servfc 
ciile lui Homan, fostul apărător 
ăl Jiului, antrenor la Paringvl 
Lonea la grupele de copii, legk 
timîndu-1, acesta intrînd din nou 
în poartă, acum, la 43 de ani. 
1 -a pauză 0—0, cu o ocazie ra
tată de Modreanu (min. 32) cind
se putea deschide scorul, iar n 
final 2—0, goluri marcate de 
gazde in min. 70 — fault groso
lan la portar — și min. 85 dio
acțiune, pecetluiește 
final.

rezultatul

AH
•aJj!

Rubrică realizată de

|Un scurt 3-0

?
CTR CARANSEBEȘ — MINT#.

IU L LUPENI 3—0 (2—0). Cw
Kraulil făcut dm nou pentru 

j echipa din l.upeni, oaspeții nu 
’ au putut mai mult, fiind supuși 
* permanent la un asediu, diq. 
• care au ieșit cu 3 goluri la ac- 
Itiv, fără să înscrie golul de o 

noure, cu toate că au fost ocazii, 
p înaintașii ocolind exasperat prin 
■ dribling sau șut poarta ga ■ lelor. 
•2—0 la pauză, repriza echili- 
î brata și'calculele pentru un po

sibil egal s-au <lesuam.it 
d î n d aripi . leilști- 
lor. ofi-i indu-le acestui a pri-

) lejiil de a marca, și astfel s-a 
administrat un scurt 3 0 echipei
care este in căutarea formulei 

i ideale. Ion Rus ca și fidelii spec- 
! lafori așteapta revanșa de dunti- 
I* 1 nica, cind băieții vor aduce vio- 
S

H oi sesizează orgaheie de poli
ție. Mai departe, acțiunea s-a de
rula' in baza unui plan coor lo- 
nal de conducerea poliției noas
tre. Au fost organizate trei echi
pe. in trei puneți’ in care e 
banuia Ca va reapare Boțoi. A.'.'s- 
ta s-a reîntors la locuința iui 
V T., pentru ca-și lăsase acolo 
bagajele. Echipa amplasată in 
acest pnn-t l-a luat prin surprin
dere și l-a reținut, I-t perchezi
ția corporală i s-au ; isit <L ir un 
< t automat.

— Și pistolul’
— Pe acesta d la-...-..* soțui, 

deoarece ișj dădu ■ scama că po
liția e pe urm Ic lui De teăim 
de a nu fi găsit i apia ci, femeii
1 a i* jns pe nu ni țiului. in- 
tr i n boschet. La ascunzătoare 

n> a < ond .s chiar
— R țoi cum a n . j/onaf’
— Intic timp. <•) a fost adus 

li 'ci.ui pol'r; i. ’n prima fazi. 
r> a d>i l ir it -a dus pi-,toi 1 
Ui o rudă dc-.i - a. lilrr i car'- 

lor. n-l s-,i ..d.i' it. Ruda

Bure o-n-i ie ini-ații uit piint i- 
r ■ de a an ■ >dr-i civilizat
n. 1 or v,. i mărfuri cu 
an .niintul arc- r înmiit mie pe 
iînpa p" ți ie a*!r«»<ilimr’ntnrc și 
a > tiv rum bișnițarilor, - des
fășoară bătălii mii, i i-sive. Mit ii 
n oi i, cu sau fără .mtonzații, 
se in bosnie la intrare, iiv al-md 
re tri, țiile dc circulații.’ și sta
ționare, și Impin.indu i nud tn 
spate pe țăranii care of< ră la 
vinzare prodn-.'-'n- agroalimc-nta- 
rc Biata centrala din P'-troș.ini 
iw tr. nsforina astfel, treptat, In toria. .Speram.

imcdi.it
remarc.il
lesuam.it
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I

ANIVERSARI

MICA RUBL.ICITATEI

vîrstci de 18 ani, multă 
partea mame; și bunicii. 
Geza la împlinirea vîrs-

2T
Pentru IIAȘGA ALIN, la împlinirea 

sănătate, fericire și „La mulți ani!“ din
LA MULȚI ANI I — domnului Dcly

tei de 47 ani. Colegii speologi. (4310)
CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, urăm Iui Constantin 

Țipțer, multă sănătate, fericire și „La mulți ani Colectivul. (4307)
FIICA, ginerele și nepoții urează doamnei Pop Irma sănătate, 

fericire și „La mulți ani!“, la aniversarea zilei de naștere. (4314)

VINZARI

VÎND garsonieră centrai (zona I’iclci) Petroșani. Informații, 
telefon 541052. (4013).

Societatea Comercială
ASVIL S.A. Lupeni

începind 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 cil drumul de tranzit.

Relații suplimentare la sediul societății, birou adnii-

Iiiistrativ sau comp, investiții, telefon 
int. 106 sau 137. (factura nr. 792)

93/560451, 560152,

S. C. KENAAN S.R.L.
( româno—palestiniană)

cu sediul în Timișoara, vă oferă prin depozitul en-gros din 
Vulcan, str. Nicolae Titulescu nr. 15 următoarele mărfuri 
din import :

— băuturi
— țigări
— dulciuri
— sucuri Quccn 1,5 1.
— bere cehoslovacă
•— bete doză
— cafea

(1295)

SOCIETARA COMERCIALA
PURTASE comut s. r .i.

l’I.'t ROȘANI, str. Ax ram lăncii, nr. 12

Vinde din Stoc, eu delaille și cn gros, ui motoarele produse:

— băuturi alcoolice ;
—- dulciuri ;
•— băuturi răcoritoare ;
— cosmetice ;
— ulei de mașină, import J

CARRIER 15 VV — 10; 
CARRIER 20 VV — 50.

In prețul de livrare se include și transportul piuă ia 
unitatea dumneavoastră.

Relații la telefon 515201 și fax 515302.(1291)

I
I1
I
I 
I
I
I 
I 
I 
I
I
I
I
I
I 
j
I
I
I
I 
I
I

I

VlND urgent, apartament 2 camere (zona Piață), decomandate, 
sau schimb similar Deva. Telefon: 544958 și 544075, Petroșani. (4285)

VÎND urgent și convenabil autoturism „LADA“ 1200, stare 
foarte bună. Relații: zilnic, între orele 15—18, telefon 545645. (4290)

VlND apartament 4 camere, etaj I, Petroșani —■ Aeroport. 
Informații: telefon 987/27354. (4296)

VÎND instalație satelit completă si 500 m cablu coaxial. Te
lefon: 544663. (4297)

VÎND apartament 2 camere, Petroșani, cartier Dimitrov, Aleea 
Florilor, bloc 3, scara 5, apart. 7. Informații, după ora 20. (4298)

VlND microbuz Volskwagen, 9 locuri. Relații: telefon 544966. 
(4313)

VÎND video-recorder „Sony“ profesional, mașină de scris e- 
lectronică ADLER, xerox TOSHIBA, xerox REX-ROTARY, casete 
video, jocuri electronice pe computer, mașină calcul (cassă). Tele
fon 543533, între orele 19—21. (4311)

VÎND video-recorder japonez „SANSUT și casete. Informații : 
550108, Petrila. (4305)

VlND barcă din cauciuc (rusească), rigle de calcul, cărți, cer
tificate proprietate. Telefon: 542371. (4302)

VlND garsonieră Petroșani, str. Unirii, bloo 8, sc. 3, ap. 7, e- 
taj II, și pătuț copil. Informații: 61414 sau 69027 Arad. (4303)

VÎND construcție metalică 2,4 x 5,6 m (multiple utilizări). Te
lefon: 542078. (4304)

DIVERSE
UNITATEA 147 „Sifonărie", Aeroport, Aviatorilor 46 (lingă 

poștă), oferă en-gros și en detaille, citric îmbuteliat și sifon pentru 
privatizați. ATENȚIE PRIVATIZAȚI! (4286).

ASOCIAȚIA familială „Dodescu" funcționează în Aninoasa, 
str. Libertății, bloc J, (parter), în baza autorizației 7293, eliberată 
la data de 7.08 1992, de Consiliul Județean Hunedoara. (4284)

S.G. CIVA — TRANS SRL organizează excursie în Ungaria 
din 3 pînă în 6 septembrie. Relații: telefon 544966. (4312)

PIERDERI
PIERDUT iapă roșie, stea în frunte, pată albă pe piept, ins

cripție „C“ pe pulpa dreaptă spate, cicatrice abdomen stingă. 
Recompensă. Grintea P. Gonstantin, comuna Bumbe.ști-Jiu, satul 
Pleșa, județul Gorj. (4288)

PIERDUT un cal sur-alburiu, gîtul subțire, cicatrice la gît 
partea dreaptă, copită albă piciorul drept spate. Ofer recompensă. 
Adresați: comuna Schela, sat Gornăcel, județul Gorj, Brăete Mir- 
cea. (4287).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Șimon Ludovla 
Nicolae, eliberată de Uzina de Preparare Petrila. O declar nulă. 
(4273).

PIERDUT permis conducere pe numele Mocanu Aurel, elibe
rat de Miliția județeană Deva. îl declar nul. (4293).

PIERDUT carnet student pe numele MHran Gonstantin, eli
berat de UT Petroșani. II declar nul. (4309).

DECESE

FAMILIA Florca Dinu și Olga anunță, cu durere, dispariția 
prematură a iubitului fiu,

TUNARU IONEL CRISTIAN (13 ani)
Inmormîntarea arc Ioc azi, ora 13. Cortegiul funerar pleacă de 

Ia domiciliu din Petrila, Republicii 54/32 (bloc CEC). V a rămînc 
veșnic în inimile noastre. (4299)

FAMILIA Tunam Ionel și Dorina anunță, cu inimile zdrobite 
de durere, încetarea din viață a iubitului fiu

TUNARU IONEL CRISTIAN
Odihnească-sc in pace. (1300)
BUNICII Tunaru Ghcorghc și Angbilina și unchiul Alin anunță, 

cu deosebită durere, dispariția prematură a nepotului
TUNARU IONEL CRISTIAN

Nul vom uita niciodată. (1301)

FAMILIA Scbneider Francisc și Maricta, unchi și mătușă, și 
verișorii Helena și Mih.ii depling dispariția fulgerătoare și ini
maginabilă a celui care a fost cel mai hun și tandru nepot și 
verișor

TUNARU IONEL CRISTIAN
Lacrimile noastre fierbinți și durerea din suflete vor ramînc 

nețărmurite. (1301) _______ ________
liM IIILl Hoginan Romy și mătușa Cristina aduc un ultim 

omagiu scumpului lor nepoțel
TLNARIJ IONEL ( RISTlAN

Amintire veșnică. (1299)

l’Rll,TENII familiei 'Tunaru, Mih.ii, Nehițu, Maieu, Mitică, 
Zoii, Anca, Petre, Tibi și Crisli iși exprimă regretul la dispariția 
prematură a celui ce a lost

TUNARU IONEL ( RISTlAN
și transmit condoleanțe. (1300)

(OSI)I ( LREA, Sindicalul liber și sectorul XI (Investiții) ale 
Exploatării miniere Petrila sini alături de doamna ing. Steluța 
Naidin, șei sector, in momentele grele pricinuite de decesul ma
mei sale și transmit sincere condoleanțe. (1306)

1*1(011 XI) niihnili, fiind alături d<* îndoliata familie, colcc 
llvul snl>ii'ia|il<ii din I nivi i sllalc.i Tehnică Petroșani ■>> exprimă 
regretul penii u dispariția fulgci Alunec a celui care ,i (OM prof. 
univ. di. ing. V VSII.E IS\(.(II15)

ECHIPA DE SERVICIU
f Secretar de redacție

Ghcorghc CIIIRVASA 
Responsabil de număr 
Viorel STRĂUȚ

Corectura I
Emilia ACIIIREI fi Viorica FIRȚULESGU

Cotidianul de opinii $1 inloimuții al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De. 
cizicl nr. 21)8/12.0G.1 991 
a Prefect m ii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA IIU.IORESCU

Materialele decomandate și nct>u- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
FECIOARA t

(23 august — 22 septembrie)
O știre Senzațională transformă 

ziua într-o veritabilă cursă cu 
obstacole, la capătul căreia veți 
afla că a plecat și ultimul tren.,, 

BALANȚA
(23 Septembrie — 22 octombrie)

Un „soare nou“ apare pe ce
rul vieții dumneavoastră și vă 
„ia ochii".

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Umerii dv. suportă anevoio 

greutatea marilor răspunderi ca
re vă apasă.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

O persoană de sex opus are, 
față de dv., o curiozitate ma
ladivă, fapl ce poate determina 
o... ieșire.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Oscilați între a spune adevă
rul pînă la capăt, și a păstra sub 
tăcere lucruri care dor.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie) 

Euforia fără margini poate fl

I11
I

simptomul unei prăbușiri nervoa-
se.

I
IS
I

I

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Gura — folosită cu pricepere 
— vă poate ridica pe nebănuite 
„culmi".

BERBEC
(21 martie —* 20 aprilie)

Vă puteți convinge dacă e 
bire, așteptînd. Gine are ceva 
spus va găsi o cale...

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Gum vin așa se duc — și 
mul, și banii...

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie)

Discrepanța între gînd și faptă 
e efectul unei conjuncturi nefavo
rabile și nu al unei rătăciri de 
moment.

iu* 
da

f
o.

RAG
(22 Iunie — 22 Iulie)

Țineți-vă aproape de casă. 19 
vremea marilor furtuni.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Rîsul sănătos vindecă, dar și 
ucide. Aveți șansa unei victorii 
ușoare.

PROGRAMUL TV.
MIERCURI, 2 SEPTEMBRIE ’ 

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica 
dova. Telcmatinal. 
Actualități. 
Agenda electorală. 
Calendarul zilei. 
Film serial, Marc și 
pliic. 
Imagini vietnameze. 
V ORLDNET USIA. 
Ora de muzica. 
Virsta a treia. 
Audio-vizual studio. 
Actualități. 
Civilizația montană. 
Avanpremiera TV. 
Prcunivcrsitaria. 
Cursuri de limbi străine.

10,00
10,20
10,30
10,40

11.35
11.55
12,10
13,00
13.30
14,00
14.20
14.50
14.55
15.30
16,00 Actualitatea folclorică,
16.20 ‘ ‘ ‘
16.50
17,00
17,05
17.25
17.55
18.25
18.55
19.30
20,00
20.35
21.35
22,10
22.25

| 22,55

23,20 Sport.

I

Mol.

So-

Lumea sportului.
Tragerea Pronocxpres. 
Actualități, 
Forum.
15, 16, 17, 18.

Jazz-fan.
Studioul economic. 
Studioul electoral. 
Desene animale. 
Actualități.
Film serial. Hcmingxvay. 
Universul cunoașterii. 
Vedete în recital. 
Studioul electoral.
Actualități. Cronica Parla
mentului.

i

J

J

i
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