
Sîmbătă, la prinz, intr-o atmosferă „entuziastă" de anontnu* 
(cam cum se făcea in ilegalitate), la Casa de cultură din Petro
șani a avut loc un eveniment „epocal": Miron Cozma a fost «m. 
Ies in înalta funcție de lider sindical. Atît am putut afla. De ce t 
Pentru că această nouă „bravură" a sindicatelor s-a desfășurat es 
ușile închise, accesul ziariștilor de la presa de toate culorile fiind 
interzis. Ceva-ceva tot am mai aflat. La Convenție (deci nu mai • 
vorba doar de o simplă Conferință) au participat Liga sindicate
lor miniere din Valea Jiului și reprezentanți ai altor sindicate 
miniere, îndeosebi din județul Gorj.

Deci, d-l Cozma dorește să-și mărească aria de influență șt 
dincolo de Polatiște, ajungînd pină hăt departe, spre Craiova (un
de în septembrie s-a întîmplat ceva într-o gară.Aceasta înseam
nă că, extinzîndu-și parohia, Miron Cozma dorește să controleze 
întreaga mișcare sindicală minerească.

Nu este însă lipsit de interes .să informăm pe cei care nu știu 
că la nivel național cri fă constituită o Federație a Sindicatelor 
Miniere, care numără 135 000 de membri, adică 70 la sută din

MIRON COZMA A FOST REALES

La Convenție, nu la Congres!

La copii nu se 
mai gîndeste 

nimeni ?
Clubul copiilor die Petroșani 

a primit — cîți ani au trebuit să 
treacă pină s-a înfăptuit minu
nea? — un sediu nou. Nu este 
nou construit, ci nou in sensul 
că nu pste insalubru, cum era 
cel de pină acum. Numai că 
elevii și copiii care vin aici spre 
a pătrunde tainele cunoașterii 

și ale frumosului au nevoie acută 
de sprijin material. Ne adresăm 
tuturor părinților. In mod deo
sebit acelor părinți — patroni 
de firme, care le pot oferi acest 
sprijin. Parafrazând o cunoscută 
vorbă care circula in România 
anului 1888, an cînd s.a Construit 
Ateneul Rumân, ți circulă șl In 
prezent, vă adresăm o chemare 
tuturor celor cu posibilități ma
teriale — părinți, bunici, frați, 
pri<4eni ai copiilor: ,,Dați un LEU 
(ț.i c bine să fie mal mnlți) pen
tru.- ,,Clubul copiilor". Orice 
spriiin este binevenit. Informații 
la tri-’fon 42954.

Intîlnire cu alegătorii
Miine, la ora 17, Teatrul „I.D. 

Sirbi.1'* găzduiește întilnirea cu 
alegătorii a candidatului dc pri
mar la municipiul Petroșani, 
Vilb 'm Kleibel și a candidaților

de consilipri din partea F.S.N. 
Sini invitați să participe la dis
cuții loți cei care au de pus in- 
liebări.

Miting electoral al P.N.L.-A.T.
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minerii țării. Ne îngrozim la gîndul că deja celebrul domn Cozma 
ar putea conduce atîția oameni. Fiindcă, in logica densului, cam 
asta ar fi ținta — să fie bulibașa tuturor minerilor. Altfel nu ne 
explicăm de ce a blindat ușile Casei de cultură și nici n-a mai 
ținut conferința de presă pe care a promis-o pentru sîmbătă. Cum 
stăm d-le Cozma cu transparența '

lată cu ce se ocupă d-l Cozma intre o anchetă la poliție, in 
legătură cu femeia pe care a ucis-o intr-un accident) și o altă 
anchetă la Comisia parlamentară, între o intîlnire electorală cu 
d-l Cămpeanu și o alta de „afaceri" (nereușită pentru lider) cu 
d-l Stolojan. Timp în care, marea masă de mineri cinstiți, onești, 
iși văd de treaba lor și nu mai cred o iotă din ce spune „super- 
liderul". Nu mai cred, pentru că văd cum minele și mineritul se 
nuruiesc, iar sindicatele, in loc să-l protejeze, îi pun rău cu toată 
lumea, aruneînd o pată de umbră asupra acestei crîncene meserii.

Nu știu care va fi viitorul domnului Cozma. Despre trecut știm 
destule (mai ales din ultimii doi ani...). Insă ceea ce face în 
prezent d-l Cozma nu aduce nici un serviciu nici minerilor, nici 
R.A.IL-ulul, nici sindicatelor și, în general, nici Văii Jiului, Ba. 
am putea spune cu toată convingerea, că aduce mari deservicii. 
făcind acest joc periculos și păgubitor. Așteptăm opiniile dum
neavoastră. De ale domnului Cozma n-avem nevoie ' Eu atita am 
avut de spus.

Mircea BUJORESCU

Cursul de schimb valutar
Incepind dc astazi, vom publica, zilnic, colația principalelor 

valute, la Casa de schimb valutar ce funcționează în cadrul Băn
cii Comerciale din Petroșani. Pentru început, cursul de schimb, 
în lei. valabil pină in data de 3 februarie 1992.

Joi, 6 februarie, Partidul Național Liberul — aripa tinără. li- 1 
Hala Petroșani, organizează un miting electorul. Mitingul va avea I 
loc pe terenul Școlii sportive din Petroșani, între orele 16 și 18. 1
Sînt invitați membrii, simpatizanții partidului, precum și întregul | 
electorat. P.N.L.—A.T. prezintă in alegerile locale, candidat pentru a 
funcția de primar, pe domnul lect. univ. CONSTANTIN ZAVO- I 
IANU și liste complete de candidați, pentru funcția de consilier. 
Semnul electoral al partidului — CALUL. •

Valuta Cumpărare Vinzare

Dolar SUz\. 310 325
Marca germana 192 201
Lira sterlină 552 579
Franc elvețian 217 227
Franc francez 56 58
Gulden olandez 170 178
Shilling austriac 24 27

Săptâmina trecută, doluruț american a fost cotat cu 300 >< i 
la cumpărare și 315 lei la vînzare.

Datele de mai sus ne-au fost fum <a'.e de Violeta Turc uni:, 
casier schimb salutar.

Asociația Foștilor Deportați in Rusia l
Din iniț ativa filialei Forumului Democrat German din Lu- 

P o. s-a hotărlt constituirea Asociației Foștilor Deportați în Rti- 
. în 1915. Adunarea dc constituire este programată pentru ziua 

d<. 11 februarie, ora 12, la sediul Filialei FDGIl din Lupcni. stra
da Liliacului nr. 2 (et. II, camera 57). Slnt invitați toți foștii d> . 
pdTtați sau urmași; lor, din orașele Vulcan, Lupeni si Uricani. 
(T O )

Se făceau presiuni asupra abatelui Vatri să solicite, pentru 
cineva, un post vacant la Colici.c Royal. „Vom vedea", zicea el, 
și nu ceru postul. Funcția fu dală altuia. Un prieten al abatelui 
•ilcrgă la el : „Ei bine, iată cum slnteți 1 N-ați vrut să cereți postul : 
acum s-a dat“. — „S-a dat l“, răspunse el. „Ei bine, mă duc să-l 
cer“. — „Sinteți nebun ?“. — „Drace, nu ; aveam o sută de con- 
< urenți, acum nu mai am decît unul". Ceru postul și-l obținu.

C1IAMFORT, Caractcres et anecdoles

Li

In timp ce la noi se luptă pentru putere, F.lțîn a cucerit America !
D .-involtma <>i care președintei# rus. 

Beri Elțin, s-a mișcat pe pămîntul ame- 
ram, In cele tr-i zile de vizită, a întărit 
și mai mult Convipgrea ca perioada gor- 
b raoviană din viața internațională a dis
pui' de mult. Lucrurile, deși sînt com
plicate. par totuși d .tul de simple. Elțîn 
nn icnea pentru prima dată în America. 
El mu fuse e p# pămîntul făgăduinței și 
cu -mi In urm i. !'.• atunci presa mon lială, 
in<. l i <v cu î dc ,.i noi, a vuit față do „des. 
trăij.dai ii.," lui E țin, fac a cunoș
tință, <e spunea pe .i'.înri, cu celebrele 
Ini Pairi americane și r-i| vi ița mondenă 
d- mnrolo rl.e ocean. Nu știm cit a fr- 
a-i vâr sa i nu atunci. Elțin nil era pe 
vr'in',1 ar. ea > mare oo. sonalit.at" poli, 
t'f’i, i i r.i orice comf >rtament al lui nu 
put i îmbrăca nuanțe politice. Acum e cu 
t<ital ală-eva. F.lțîn a vizitat America în

' l'’ pi'-'dintr al rek i m... miri 

republici din fosta URSS și cu succesor 
direct și de drept al marelui Gorbaciov, 
a cărui perioadă a apus, dar efectele mun
cii sale se vor vedea mult timp. Vizita 
lui Elțin i-a cucerit pur și simplu pc a- 
mericani. El a venit în SUA și s a in- 
filnit cil președintele Bnsh, p-ntru ptima 
dată in calitate de prieten și nu dc ad
versar. A dispiii ut dintre cei doi su pi- 
ciunea >i piolocolul e.':ag«i.it și, polrii il 
părei ii mai multor ob-creatori stiăini, a. 
cc-st Iu ru s-a d .toi al in cea mai mare 
măsluit Ini Elțîn și nn părții americane.

De altfel, vizita lui LHțin in SUA a in. 
semnat i i sa pe arena politica inter
națională, ca o mire per.onalltate. Di 
cursul in faf ■ Con jliulni d Si-'-in ita'.c 
al ONU, prim i etapă a tiirm ul'ii iu, a 
ln x mn.it ron a<a nea s.’i. Propunerea dc 
subst iI nii e | inițiativei strnt-gice m i i- 
c mc rl>- a p >î r a r e (războiul 

stelelor) unui program comun 
dc apărare ruso-nmerican a uimit dar a 
și Imit interesul. Președintele rus a ex
pus clar, coerent și bine fundamentat, 
planul său, depășind pentru prima data 
irlcea adversității dintre sovietici și ami- 
rieanl. Șl lista nu oriunde, ci cili ir In fnța 
Consiliului de Securități al l'ui umuliii 
mondial.

Lnlilnirea cu Bu.sb, a doua etapă a tur
neului sau, a fost la f< 1 de bine primita 
de presa americana, ca și discif ul de la 
Națiunile Unite. Propunerile- sale privind 
r< ducerea armamentelor nucleare au fo .t 
acceptate de președintele- Bii-di, jar inli'-i- 
ga înlilniri’ i (ost derulată -,ub j mnul 
un< i prietenii depline. I i încheiere, Bir li 
a declarat < ă va Iaci- în cursul acestui 
semestru o vizitii la Mo.cova, i.i invit iți.i 
liderului rus

Boiis Elțin a vizitat pentru < iteva oie p 

Canada. Protocolul semnat cu canadienii 
prevede cumpărare - dc către Rusia a mai 
multor milioane, de tone de cereale, ab-' 
solut n'-ee-are pentru salvarea de la foa
me a celor pc le lâo dc milioane dc ruși, 
loviți mal mult ca oricine! de lipsa dc 
alimente și de liberalizarea preturilor, 
cue, ca și in Celelalte țari ale Europei 
de l'.-.t, a însemnat dc fapt o penurie a- 
larinantii de alimente și alte bunuri de 
consum.

D liidei i-a manile.Uita di Elțin, pric
ii ni.) cu care a fost primit dc americani, 
pot constitui ut a argumente in plus 
pi litiu m-.nțini r--i sp< r.niț . milioanelor 
dc iu i, (are și ei ca și niulți alți inte
ri ..iți iii apreciat în mo 1 aprnapi un.v- 
nim ( i, infr adevăr, pic dintele Elțin a 
i in < rit inima nmi-rirani'or. Rămin de 
v .izul doar efectele.

Glieori-.he CllIRVANA
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municipiul r

CUpL.

ta amena_

în

în 
in

va asi- 
condiții 
această

tru apă fierbinte la Termocen- 
Paroșeni care, împieună cu 

instalații prevăzute, 
agentul termic 
mai bune dectl

te- 
nu

Un apel sincer si călduros
Din datele sumare ale unei biografii aș consemna faptul că 

m-ani ndcu. in anu, 1‘JJJ in Petri.a. Suit Ued fiu al Văii Jiului, 
ca și părinții mei. De profesiune sint jurist și am lucrat In func
ții de conducere in Procuratură, comerț <cu ridicata metalo-.hi- 
mice). Ba'a de aproviz,onare și transport și IACCVJ, apoi la EM 
□mpu lui 
CPUN din 
iar din 17 
troșani.

Neag și. in fine, la foitul C74V1. Am fost președintele 
15 februarie 1990 pînă la desființare (30 august 1990), 
mai 199F ocup funcția de primar al municipiului Pe-

urmează nu intenIn cele ce 
ționez să prezint întregul pro
gram al formațiunii politice pen
tru care candidez la funcția de 
primar — FRONTUL ȘALVARII 
NAȚIONALE —. Aceri program 
este deosebit de vast, el cuprinde 
toate proolemele vitale ale Văii 
Jiului și Jo’uțiile concrete pen
tru rezolvarea lor, in per.oada 
v orUiUi m nJat de 4 ani. în- 
c i cu asigurarea căldurii în 
«. "tt >i a apei po’ibile,

un tă'irea condiț ilar 
n.ă ă nint și cui- 

î aș dori să 
i'e.ățem cinstiți 

i’i ni dreptate, 
in reubă ți 

ce a îâ u. Primăria 
a f-ici.r primarul ca om al 

FSN. pin., acum?
Ei tune- foarte multe din ce.e 

făcu.e nu se văd in ,,realizări 
grandioase"'.

Și totuși ..
• Cea de a doua aducțiune 

de apă de la Valea de Pești pînă 
la Lupeni. cu stația aferentă de 
filtre si clorinare. se aprop.p de 
terminare, iar cind se va termina 

pu\ne restricții

ilp r.i
■ii.r

p.n..
de săn.i <■. , 
tură, M n 
ră-pund "6
și onești ca ■ 
in multe cazu.-i 
ne ini jbă 
ce

P‘

vom avea mai 
la apă;
• S-a obținut 

începe montarea
finanțarea șl va 
unui cazan pen.

trala 
a te 
gura 
mult
iarnă.
• S-a lucrat intens 

jarea p-redui din centrul muni- 
c:p ului Petroșani, aslfel că, in 
această primăvară parcu] ■ va 
schimba total și in bine aspectul 
orașului;
• S-au reparat numeroase 

rase de blocuri (ce_i drept, 
țoale):

A S-au reparat drumuri;
• S-au făcut amenajări

piața agroalimentară, amenajări 
care vor continua în ace^t an

Mulți cetățeni nu au de unde 
să știe că cu to'ită criza de bu
telii de aragaz, la in’ervcn iile 
noastre insistente s-au obținut 
cantită’i in plus: repartiția pe 
luna ianuarie este mai mare, iar 
pe lunile februarie și martie, 
aproape satisfăcătoare Mulți nu 
au dp unde să știe că asigura
rea piinii de toate'zilele, uneori 
chiar mai slabă calitativ, tnglo- 
i>na7ă sj munca celor din primă
rie (inclusiv a primarului) pen
tru asigurarea griului s iu a făinii 
necesare, sau pentru dotarea (în-

că pînă în primăvară) cu 
toare noi, din import, pentru a- 
sigurarea unei calități corespun
zătoare. Tot așa cum mulți 
știu că, deși sintem aproape 
zi cu rtihile de zahăr, în fapt 
o lună d.n trimestrul IV 1991 
am avut repartiție și cu toate 
acestea zahărul a venit.

In lunile noiembrie și decem
brie resursele de carburanți au 
fost foarte limitate De aici, prin
tre a lele, neridicarea gunoaielor; 
dar alternativa se punea a.șa: 
ridicăm gunoaiele sau aducem 
alimente în Valea Jiului? Evi
dent, din două rele l-am ales pe 
cel mai mic, urmărind să dău
neze cit mai puțin.

Astfel de exemple pot continua.
Am considerat necesar să ex

plic aceste lucruri nu pentru a 
se crede că sint pe deplin sa
tisfăcut de ce am realizat. Dim
potrivă. Vreau doar ca cetățenii 
municipiului Petroșani să fie 
convinși de buna mea credință 
și că voi pune mai pre-us de 
orice, interesele lor l°g.time. așa 
cum am făcut ș! pînă acum.

In caz de alegpre ca primar, 
voi fi sprijinit de un grup de 
consilieri pronusi de FRONTUL 
StI.VARII NAȚIONALE. deo
sebit de valoros, care aoar sub 
semnul electoral TRANDAFIRUL

Tn încheiere: scuze s'ncere pen
tru ce nu am reușit, și un căl
duros apel ia sprijin pentru ce 
vrem să facem!

VH.HFl.M KT.r’BEL, 
candid't la t n" in dr primar 

din partea FSN

Partidul Kenas(t^r«d și
Cu sediul național in Peuupam, tace apel la 

cpeiiau;,ii ain uunieniiie broanism și Sistema
tizare ^<nuu eies.iUJr'ta de sluun ■eiahthtf pri
vind sa.a,i ,nai ea uriiUiOAireior 
joie lu car*, jc cunirunui Valea Jiului .

• Modernizarea imn .pariUiui 
traseeie Petrna — Peuoșam - 
inlroauce a ae troieiuuze sau tramvaie • Ali
mentarea cu apă potauiia a populației la ni
velul cerințeloi • Soluționarea praulemei ali
mentarii cu apă inuus.riala a obiectivelor e~ 
conomice, degrevinuu-se astfel tețeaua urbană 
• SislemattZarea localităților ia intrarea și ie. 
țirea din orașe astfel incit acestea să devină 
atit frum rase cit și reprezentative pentru Va
lea Jiului • Soluționarea problemelor legate de 
revalorificarea materialelor utile din reziduurile 
menajere; containenzarea transportului

piomerne inu-

in iumun pe 
Umani prin

Primim 1 a

! 
I 
I
ttezmuurdor, 

lunu p e n t r 
loiusiui.e, ui nund 
la nnuu-i, lo.osilu 
Lizuiea Cartierului 
Cartier sa Capete uu aspect cisiiLail, iar popu
lația din zona sa aiba ia dispoziție cele nece
sare unei vieți decente • Soluționarea proble
melor legate ue sis.eiua.izoiea zoneior de agje- 
m.nt (Parcul din Petro.ani. zona „Brâdet" ș.a.) 
și a spațiilor de joacă pentru copii.

Persoanele interesate sini rugate să ia legă. • 
tura cu reprezentanții partidului nostru, 
Intre orele 8—10 ți 1®—18, la sediul | 
situat la etajul I al imobilului din strada Re. 
publicii, nr. 90.

construirea u n u i crema- 
u ardei ea celor ne
ta energia rtz.uitula să he, 
in .scop menajer • Sistema- 
„>a.sa“, asilsl incit ș> acest I 

» 

I
I 
I

Esențial este trezirea la realitate 
a tuturor celor răspunzători 

de destinele orașului
Ing. VASILE MAMARA, candidat independent la 

funcția de primar al orașului Lupeni

MOTTO:
„Omul cel mai fericit este cel care face fericirea mai multora".

M.am născut la 18 ianuarie 1956, In comuna Vălari, județul 
Gorj. Sint în Lupeni din 1964, cînd am venit cu părinții, care 
s-au angajat, ca muncitori, la E.M. Lupeni, respectiv, E.M. Băr- 
băteni. Am absolvit Facultatea de electrotehnică din cadrul Insti. 
tutului Politehnic Timișoara, fiind repartizat la E. M. Lupeni ca 
inginer în automatizări. Sint căsătorit, am un copil minor. Nu 
am fost membru PCR și nici în prezent nu fac parte din vreo 
formațiune politică. Din 22 august 1991 îndeplinesc funcția de 
primar al orașului Lupeni.

funcția 
de a materi- 
preocupările 

obiectul stră-

lor care vizează gospodărirea, a- 
sigurarga ambientului, procura

rea celor necesare traiului, inten
ționez să le rezolv, prin realiza
rea eșalonată, în perioada legis
laturii, a următoarelor :

1. Reorganizarea activității 
RAGCL și dotarea cu utilaje 
pentru : refacerea și repararea 
rețelelor de canalizare ; reparații 
la punctele termice și rețele de 
termoficare, asfaltarea trotuare
lor și străzilor ; construirea unui 
punct termic în cartierul Bărbă- 
teni și extinderea altuia în car
tierul Viitorului ; construirea a 
trei grupuri sociale pe raza o. 
rașului ; izolarea cu ziduri de 
beton a locurilor de depozitare 
a reziduurilor menajere.

2. Extinderea rețelei comerci
ale și reanalizarea destinației u- 
nor spații închiriate.

3. Rezolvarea situației spațiilor 
locative ocupate dar nefolosite,

chiar cu taxele plătite la zi. Este 
o problemă acută prin a cărei 
soluționare se pot asigura locuin
țe la 100—150 familii tinere.

4. Darea in folosință, in mod 
eșalonat, a blocurilor de locuințe 
neterminate : E 3, E 4, H 3 a, H 3 b 
și finisarea fațadei blocului

5. Finalizarea construirii 
talului nou cu 250 paturi.

6. Terminarea montării
de-a II-a magistrale de apă po
tabilă.

7. Urgentarea insta/ării conduc
tei și introducerea gazului me
tan

8.
Băncii Comerciale 
fost declanșată). 
Băncii de Dezvoltare.

Candidez pentru 
primar din dorința 
aliza intențiile și 
care au constituit 
daniilor mele ca primar, în pe
rioada celor cinci luni, timp în 
care nu s.au putut finaliza lu
crări spectaculoase, dar s-a re
ușit menținerea unui echilibru 
in funcționarea instituției admi
nistrației locale, creșterea opera
tivității în relațiile cu publicul. 
Pentru viitor, în soluționarea ma
rilor probleme ale Lupeniului, 
consider că esențiale sînt price' 
perea ți puterea de a urni din 
Ine cărufa delăsării, trezirea la 
realitate a tuturor celor răspun
zători de destinele orașului.

Lupeniul este un oraș cu pro
bleme deosebite. Vechiul regim, 
mai ales după greva din 1977, 
In goana după cărbune, a declan
șat mai multe acțiuni de stră
mutare obligatorie a forței de 
muncă în Valea Jiului, asigurînd 
condiții minime de trai și civili
zație Cărbunele a fost extras 
eu sacrificii și lacrimi, minerii 
primind în schimb o rație de a- 
lîmrnte în plus ți 
roit confort 3 și 
re: x-zeală.

Pentru această 
pentru oamenii 
trebuie luptat pentru 
mări radicale de mentalitate, or
ganizare, nivel de trai, deoarece 
cit va exista cărbune, Va exista 
și minerit dacă se va munci se
rios si responsabil. Trebuie fă
cut ceva pentru stabilitatea oa
menilor pe aceste meleaguri. O 
comunitate poate fi stabilă prin 
legături trainice de rudenie, prie
tenie, prin bunătate șl înțelegere. 
Numai așa ne vom apăra mal 
bine interesele, vom comunica 
mai ușor, vom învăța și respecta 
legile, vom introna protecția le
gii față de corupție și abuzuri.

Pentru soluționarea probleme

D5, 
Spi-

celei

la bucătăriile blocurilor.
Deschiderea unei filiale 

(acțiunea 
precum

a 
a 
a

tru, zilnic, I 
partidului, 3

I
I
I
i
I
i
I

Și

CONSILIUL DIRECTOR NAȚIONAL
9. Amenajarea in piața 

limentară a sectoarelor de 
cere a produselor lactate 
carne.

agroa. 
desfa- 
ți din

redacție blocuri de lo-
4, ridirate la

10. Construirea unui centru de 
sacrificare a animalelor.

Pe foarte mulți dintre noi cei 
de la EM. Dilja, ne-a bucurat Și 
sausiăi ut 
disimJlat 
postu; de 
Petroșani 
Sto'cuț.a. Puțini sînt de la mina 
noastră care nu-i cunosc in mai 
multe ipostaze pe dl. Stoicuța, 
Ca om. ca cetățean, ca specialist 
In probleme de minerit, ca un a- 
devărat ortac g.ita să alule ori- 
Clnd și pe orișicine pentru ca lu
crurile să meargă pe făg-isu' "el 
bun. cel drept dorit de toată lu
mea.

Fiu al acestor meleaguri, stâ- 
pln deplin pe me-erla pe care a 
îmbrfltițnt-o și a slujit-o deopo
trivă cu tena .diate rar fntîlmtfi
VrZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZzZZ/ZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ7Z7ZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZmZZZZZZZZ//ZZ< |

Profitînd de credulitatea uno
ra dintre nzătorii de ziare care 
distril.tjii ți ziarul „Zori noi" 
mai mulți dintre candidații la 
funcțiile de primar ți consilier 
«u Încercat să difuzeze fluturași 
C’i caracter electoral odată 
v1n7area 
rui avem 
tfi formă 
ralA țl 
fluturași

Tot despre fluturași. Persoane

in mod sincer ți ne. 
vestea candidaturii ia 
primar pentru orașul 

a d-lui ing. Gheorghe

cu 
z arului Precizăm că 
nimir comun eu aceas- 
dn propagandă elerto- 

difuzarea respectivilor 
nu ne aparține

timp de o viață de 
mod neîndoios să 
tim convinși că la 
noastre va va.orifica cum se cu
vine întregul său potențial u. 
nian civic și profesional. Sintem 
convinși că nlcglndu-I așa va fi 
cu siguranță. Dîndu-i votul nos. 
tru la 9 februarie sintem siguri 
că vom avea un primar de care 
are cu adevărat nevoie orașul 
nostru 
realizări civice Șl 
Încercăm, de asemenea.
di nea că 
fesionalA, 
in a. Ghrorvhr Stoicut» vi de^ră- 
tusn no| resorturi «te acestor 
calități deosebite rumula'e 
parcursul anilor de muncă

om ne fac in 
credem și să 

cirnia urbei

Cu adevărat 
vitregit de foarte mulle 

urbanistice, 
certitu- 

vasta experiență nro- 
cetă’enaas'-ă a d-hil

cadrul K.A.H. și a conviețuirii cu 
cetățenii localităților Văii JiUiUi 
cu care a avut tangențe din cele 
mai diferite domenii 
late.

O marte parte din 
nos.ru de muncă am _____  _
sprijinim, prin votul nostru, ale- j 
gerea d-lui jng. Gheorgho Stoi- 
cuța in funcția de primar al mu
nicipiului Petroșani, văzind In 
persoana candidatului omul cel 
mai potrivit In această Înaltă 
funcție civică și administrativă.

de activi.

colectivul 
hotărit să

pe 
în

Un colectiv de mmeri, 
meseriași, maiștri, tehnicieni, 

Ingineri, economi ti si funcționari 
de la FM. Pilja 

(urmează 34 de semnături)

I
I
I 
I
II

Vale a Jiului, 
acestor locuri, 

transfor-

„k oiivingeri ‘ electorale
aparținlnd unor partide angaja
te in campania electorala <iuu- 
zeazu ln Valea Jiului fluturași 
tip.u iți sau xerogi atiați și solicită 
datele personale înscrise ln bu
letinul de identitate ai cetățea
nului cu care iau legătma. Mal 
mult, promit sume de bani drept 

is.ompensfl dacă respectivii ce
tățeni ii votează. Informația ne.a 
fost dată de un cetăț-an din l’e-

troșani care a ținut să-și păstre
ze anonimatul și care, indignat 
de o astfel de practica, ne a re
latat că a fost acostat de indi
vizi care au Încercat metoda 
corupției pe post de convingere 
electorală. Cum candidații „pe
dalează" pe eliminarea corupției 
din societate, iată că unii dintre 
el sfnt chiar primii care uzează 
de corupție. (I. ȘTEFAN).

N.R. Luni dimineață, un 
primit la redacție din 
domnului Ion Bumbac, str. In
dependenței, bl. 35/55 ne oferă 
Un alt aspect. Activiștii electo. 
răii in'roduc asemenea „fluturași" 
cu îndemnul: „votați-ne", In cu
tiile poștale ale oamenilor, la 
parterul blocurilor. Fără permi. 
siunc, fără sci upule, fără respect. 
Păcat. Nu așa se forțează mina 
și conștiința electoratului.

telefon I 
partea I

I
I
I
I
I

11. înființarea unor spălătorii, 
curățătorii etc.

12. Inițierea dc contracte în 
țară și străinătate pentru dezvol
tarea turismului și valorificarea 
ia maxim a potențialului de care 
dispune localitate. Terminarea 
noii cabane de la Straja.

13. întocmirea proiectului și 
lansarea comenzii de execuție a 
unei săli polivalente pentru ma
nifestări culturale, sportive.

Printre marile obiective 
sint de neglijat problemele vieții 
de zi cu zi, care trebuie 
vate legal înainte de toate 
mod favorabil.

Fiind coordonator de credite, 
primarul va fi obligat să asigure 
fondurile bănești și gospodărirea 
lor judicioasă. Pe lingă sumele 
ce vor intra la 
urma aplicării ; 
mă gîndesc și 
fonduri bănești 
dezvoltarea de 
lucrativ, servicii și valorificarea 
spațiilor ce aparțin primăriei.

Avînd încredere In discernă- 
mlntul electornhi’ul din Lupeni, 
cu ajutorul Iul Dumnezeu șl al 
dumneavoastră, spor ca tot ce 
ml.am propus să-și găsească îm
plinirea și să devină realitate, 
dacă voi fi ales primar al ora
șului —•

nu

rezol- 
și In

i bugetul local, în 
actelor normative, 
la obținerea unor 
suplimentare prin 
activități cu scop

nos.ru
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PROPAGANDA
electorală

Astăzi,
w va 

prezentăm 
pe

CONSTANTIN DÎRNU, candidat independent pe listele U.L.B., 
pentru funcția de primar al municipiului Petroșani 

IA VREMURI NOI, OAMENI NOI

«). ‘ i l i;12 de ani; 
inginer minier, adjunct șef de 
sector — E.M. Dîlja; Petroșă. 
nean get-beget; căsătorit are un 
copil. Candidează, ca independent 
pe lista Uniunii Liberale Brătia- 
nu, pentru funcția de primar al 
municipiului Petroșani. Este mai 
circumspect cu promisiunile și 
mai deschis bunelor intenții.

Mulțumesc ziarului .Zori npi" 

BENOR VOICESCU DORELTAN 
candidat al P.S.D.R. pentru funcția de primar 

al orașului Petrila
cer ji ceea ce orașul poate face pentru 

vm, cereți mai curind ceea ce voi puteți face 
pentru orarul nostru".

☆

Am început folosind un motlu, cred sugestiv, 
care se vrea călăuza cuvintelor pe care candi
datul pentru lunc.ia de primar al orașului Pe
tri La, mg. doctorand VOICESCU BENOR DO. 
RELlAi-., prin amabilitatea ziarului nostru lo. 
ce» dorește a le adreta loc-itoriloi orașului, 
acelor care cu discernâmlnt, adică cu darul e- 
senpal al deosebirii adevărului de eroare, vor 
alege la 9 februarie oamenii ce-și vor merita 
ren urnele de diriguitori ai treburilor obțtei.

Născut Șt crescut la Lonca, de proiesic ingi
ner, truditor in calitate de șef sector La E. M. 
Petrila, tată a doua fetițe adorabile, fost pri
mar numit al orașului Petrila In perioada 1 sep
tembrie 1990 — 1 martie 1991, cu respectul cu ve
nit, încerc să ofer concetățenilor mei, o alterna
tivă posibilă pentru mandatul de primar.

Deși explicațiile tardive slnt îndeobște inefi
ciente, o claruicare a opțiunu mele datată 1 
martie 1991, legată de demisia din funcția de 
prim.tr, cred că se impune. Privind restrospec- 
tiv asupra acelei perioade, pot afirma fără tz-a- 
ma de a gr-și că străd-uiia celor șase luni, pen
tru cei care iși mai amintesc, au însemnat totuși:

— începerea lucrărilor de mcvierniz.are (de
tonare) a șoselei Lonea —• Cimpa ;

— fiTal i za rea parcării betonate din fața ma
gazinului general Petrila ;

— decolmatarea canalului aductor Lonea _
cap linie ;

— lucrări la iluminatul public ;

— organizarea în premieră la Petrila a unei 
expoziții florale „EXPO FLORA";

— ridicarea unei troițe care va omagia In 
timp eroii Cimpei căzuți pentru reîntregirea 
■neamului |

pentru posibilitatea de a mă a- 
dresa electoratului fâcîndu-mi 
in felul acesta cunoscute bunele 
intenții în vederea transformării 
orașului Petroșani într-o adevă
rată citadelă a Văii Jiului. Fiind 
născut și crescut la Petroșani am 
trăit, alături de dumneavoastră, 
bucuriile și necazurile, mai ales 
necazurile acestor ultimi ani de 
dictatură comunistă. Bucuria de 
după 22 decembrie 1989 s-a stins 
încet-încet, fiindcă procesul de 
democratizare, lre"erea la econo
mia de piață, perioada de tran
ziție impun schimbări radicale 
la nivelul tuturor structurilor, 
precum și apariția altora noi. Or, 
tocmai aici, în schimbarea struc. 
turilor stăm prost și va mai du
ra mult pîna cînd ele se vor 
așeza în limanul firesc. De a- 
ceea, la alegerile locale va tre
bui să t>nem cont de cele spuse 
cîndva de Kogălniceanu: „La vre
muri nouă, oameni noi*'.

Păstrînd neallerate vechile 
structuri, acționînd in spiritul u- 
nor vechi apucături, nu vom reuși 
niciodată să schimbăm ceva.

Nu voi încerca să vin în fața 
dumneavoastră cu promisiuni de

șarte, așa -um fac majoritatea 
candidaților. Nu va fi nici mai 
multă pîine, lapte, carne, nu 
va fi mai multă apă rece sau 
caldă, nu vom avea mai multe 
butelii sau mai multă căldură 
în case fiindcă, așa promite un 
candidat la primar. Toate aces
tea le vom putea realiza cu toții, 
primăria fiincf- totdeauna recep
tivă la sugestiile și propunerile 
dumneavoastră. Primarii nu tre
buie să promită, ci să cheme la 
acțiune comună toți factorii res
ponsabili. Primarii nu trebuie 
să promită, ci să se lupte pentru 
ca oamenii care l-au ales să o 
ducă puț n mai bine. Și, mai a- 
les, primarii trebuie să cheme 
la muncă, fiindcă fără muncă 
putem să ne promitem și luna 
de pe cer și stelele nopții, însă 
dacă nu producem nimic, vom 
mînca nimic

Vă chem, stimați alegători, să 
participați la alegerile din 9 fe
bruarie și să votati așa cum vă 
dictează conștiința dumneavoas
tră!

— repararea cu mijloace modeste a monumen
tului Eroului necunoscut ,

— refacerea podului peste riul Jiu în zona 
Pod-fabrică ;

— curățirea cimitirelor ,

— reparații la centralele termice.
Este foarte adevărat, aceste sumare realizări 

ou sint nici pe departe meritul unui singur om, 
ele constituie repere ale unei colaborări de ex
cepție cu conducerile RAI! Petroșani, I.R.E., 
J.U.M.P., organizații sindicale și în general cu 
oameni de aleasă omenie, care au ajutat orașul 
ți cărora le mulțumesc cu acest prilej.

Necazul cel mare era generat Insă, de lipsa 
unei legislații care să confere orașului autono
mia de care avea atîta nevoie, de lipsa măcar 
a unei plrghii, prin care primarul sau primăria 
să se poată implica decisiv in viața obștei și, 
poate nu în ultimul rind, lipsa unei perspec
tive clare pentru perioada de timp care urma. 
Astfel, după o iarnă destul de grea, am cedat 
Locul celor care, spre deosebire de mine, puteau 
li mai optimiști pentru perioada anotimpurilor 
calde ce au urmat

Din fericire, lunile ce au venit au adus pentru 
țară ; Constituția, Legea administrației locale și, 
lucrul cei mai important, posibilitatea unor ale
geri libere și democratice

Acesta a fost prilejul cînd împreună cu un 
grup de entuziaști, iubitori ai orașului lor, am 
reapărut ca niște oameni care vor să-și dea 
mina, să investească munca și gindirea pentru 
ca locuitorilor Petrilei să le fie miine mai bine 
decît azi

Dorim acestui colț minunat de țaiu, unde căr
bunele și-a pus amprenta definitiv asupra des
tinului oamenilor, tiansf< rmfnd „o gură de rai" 
In'i.un oraș in lustrial, insuficient echilibrat din 
punct de vedere al dotărilor și al z.-strei ur
bani ->jce, să redevină zonă in care in pace și 
deplină armonie populația ■„< trjia <ă alături 
de ultimii păstrători de trudiți - multimilenară 
românească, locuitori ai minunatelor no-tic sate 
de munte

I u. al'.,.r i duma- r.oi tră in'rmnr 
p< litru Petrila și petniciii — bun ,laie și pace

Pentru un trai decent 
și civilizat, într-un oraș 

frumos și curat4* 
AURELIA IONDA, candidat indr • ndent la (uncf d<?

primar al oraș i< Lupeni

Sînt născută în 1951 în orașul 
Lupeni și în toți cei 41 ani de 
viață nu am fost plecată d n 
acest oraș decît cu ocazia con
cediilor de odihnă. Am lucrat 10 
ani la mina Lupeni ca inginer 
electromecanic, la început ca in
giner stagiar, Ia cele două ate
liere electric și mecanic apoi la 
biroul mecano-energetic cu 
probleme de urmărire a func
ționării și caracterului antigri- 

zutos al utilajelor de mină.
In ultimii 6 ani, de cînd îmi 

desfășor activitatea ca inginer- 
profesor la Liceul industrial mi
nier din localitate, experiența 
mea productivă m_a ajutat să 
împărtășesc tainele meseriei ce
lor cinci generații de capii, ab
solvenți ai liceului, viitorul ora
șului nostru. Pot afirma că am 
simțit pulsul acestui oraș. sub 
toate aspectele sale.

Mi-am depus candidatura, din 
dorința sinceră de a lupta, cu 
toată puterea mea, la renașterea 
acestui oraș, altădată stimat și 
respectat.

Sînt conștientă de faptul că in 
această perioadă, cînd toți caută 
să se îmbogățească, cil mai ușor, 
cit mai mult și cît maț repede, 
cînd trecem printr_o perioadă 
deosebit de dificilă, marcată de 
lipsuri, neajunsuri șl greutăți, 
sarcinile ce revin unui primar, 
pentru a realiza un oraș modern. 
civilizat și înfloritor, vor fi ma-1 
și grele.

Dar eu sînt o idealistă și cred 
în capacitatea de revigor ire a 
acestui oraș. Un om corect, cin
stit, un altruist, un bun gospo
dar, susținut și ajutat de oamenii 
acestui oraș, cu concursu. legii 
autonomiei bugetelor locale. ir 
putea schimba complet înfățișa
rea orașului.

Avînd în vedere ceie spuse v < 
propun șl dv: nu vă pierdeți s >e- 
ranța în viitori Fără speranța 
fără credință în mai b n 
vom atinge niciodată idealul de 
a trăi mai bine, mai frum s, m u 
omenește.

In concepția mea, pr.mărul tre. 
buie să fie un bun /* s-sodar, 
ciliant, să știe să ti 're e cu mut; 
și să fie cît mai p: in irr 
politic. Ce poate fi mi e ' • - 
tor pentru un bun C -t
cît aspectul căsoi r.ah* a. f 
liei sale, deci* ■ rm .
profesionale, d il ' 'inda i 
țiilor sale cu ftimei’f?

Elsctoritul trebuie -ă ș- 
nu este o soluție n/uzul de i 
participa la vot .'o o dr.Lirie 
cetățenească a fi n irma 'î cu
leagă cit mai rnuim inmrmatu 
despre calitățile de ,b u n i" 
gospodari ai candid-iții r n 
tn campania c ectrw i 
exprime votul pentru i.mul 
mai potrivit in >■ ■> i 
De momentul nici" ' '.ii,r »' 
viitorul orașului, ]■- i ' i 
țjn p ilni ani <h- ,■ 'iun î:

Dintre numm- nr
cure r.lă pruncie a. iu ce nr-v.-

I viitorul r ■ a, i'in r
I mera cît ova u > p <■ -

îlarea dezvolt.’ i‘ cnior 
douJ» i aprinderi cu 1 r^ă de 
mu. f. pr-pondereni f : m oină, 
p -o ernizarei, atr gerea de 
in-. .‘ori str ini șl autohtoni 
in •’e ea a igurăr i ci* mii 
rr ltor locuri de mun-î pentru 
fem-i si ti- eret

— «altf ri a ea ora ului re- va
tre’ ui realizată pe trei pWiri 
rlif- e: 1) a suoraf"‘',i sol-il i., 
!* o scrie de e ă lir st ’-'i 
sint pline de f'Carcle eoi Ierni, 
ilor; 2) a profunzimii viului. în_ 
trimit mari oroblem*- crcen.ă <-a_ 
reci soim'an ii pv-riAtori de mi- 
■ ' ; si mari d --rna-’i a sAriă-
tălii omnl'i:: 3' e: nra-ei f-tțw-a- 
livă a comnor'anvn’-il-ii și lim

uluj unor re ă eni ponir>> a 
■a trăi în acest or^- într-o

<14*» rlrrență m rată si
o'; febU'*» realU'-'ă d<“c o 

cur' iro a vie4:i no •«!»-» îtK eh, 
in ,->• st° vremuri "Oi a"r—n - o. 
vr. i- de oameni nri m-i n v>!:_ 
zaț . m i corac'i.

— -nisrinnppq invest'-'iîlfiX
* nam Ș-'-it ’*rii ora ’tlu • s” ‘ 1 
pol' wică. gaz, mea ’rum”’-i 
■' nodu— madame, pire r lnn^n 
<je az oment. sunerm=‘"a?'n- r-'r-

—s‘ mularea sertorif'ii n'ot u. 
Iar nu numai în corner* ei si n 
«<j*n°ni"1 industriilor mic și a 
s<sr"ic-ilor.

— problema anei curent t-e. 
hil;p rezolvată cu exoar4! de 
îna’*ă clasă care să r5s<-ns"-Ș n- 
luțiiig cele mai avanlațon e î - 
trncM nu exis ă nintivatio •• • n 
a"est o-aș unde .mire m’m." “ 
să nu avem apă penw e

asig"rarea încăi’irii loru-n. 
țelor a lacurilor d» mv m’ 
siguraroa ape calde nr,-m n > o 
c fe a-ăsl o ryrob’em '• z-. s -r> 
tă ȘOM4i: 4chnicc ri4 ma --.-.m.-ț- 
jria -e. mai ales pentiu ac ' o a>, 
ca r/.e unul cin re t- oui
m.ir p>oducători de corn’ n ’ b 1.

Pe pian politic ma pi-. - - j - 
pio ie-» as.gurării egal t ța n 
Utt-p.uri a tuturor ceia ei. . . -n-
duerent de naponai.la 
c t oraș aU trăit din vec . »
Ir ie. c și astăzi, in armou e >i 
b n iezere cu rom i u, m - 
g i a i. erman . po.cme e a,
t< tu.e na,.onant

domeniul cui uri. ica- 
țirmai sportiv «»> vrea si. ia 
imj ic mai muit fn.rucîi ez a <

• i ■><_- ponti u? :ra reu- 
d> un trai d04* n r>-> s: și

m "ecSt. mu.t neg.ijat d vu 1
•i I.uj emul nu are uec;t un

n» <irruL. iar vech. . it
ri; i“, rămas în zon a i! ..
; i" il. es.e uitai și ao.. u
i ;:or. cultura nu sa tr t>ui

'■ ne mai oco.easce
’e cunune ta munca grea -i

1 u .< a iiiui«:,u.ui. Fun t »;> -o ~e 
■■ s, iulilate de i' k x ue iși

1. ama.ul in bau u. frec-
V!.inun-i circiunuie ;e i ■ ou

a ol așU; Coas < ' ; . d<-
r .■ te înrautăț rea u u .a a 

, so',i..or acesoia c.ue ■ r— 
o soarta l ag.. i oin

i m fricii til<in:ce atora e
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ȘI DUMNEAX OA»IRA PUTEȚI DE\ EN1 UNUL 
DINTRE CUMPĂRĂTORII CARE APFLEAZA LA SER
VICIILE FIRMEI TELECOMPREST LUPENI. Vizitați 
magazinul firmei. Nu veți regreta. Prețurile sînt sub cele 
existente pe piața, iar produsele sînt de calitate excepțio
nala.

MAGAZINUL „TELECOMPREST44 
se află în Lupeni — cartier Bărbăteni — în imediata 

apropiere a cantonului CFR
NU EZITAȚI SA VIZITAȚI MODERNA UNITATE 

LE „TELECOMPREST44 S.R.L.

Societatea comercială TELECOMPREST S.Il.fc. prin 
magazinul propriu, situat în Lupeni, bulevardul Păcii nr. 
7 A vă oferă la PRETORI DEOSEBIT DE AVANTAJOA
SE :

APARATURA ELECTRONICA

— TELEVIZOARE COLOR marca SHARP, cu diago
nale de 71 și 5 1 cm, — stereo

— TELEVIZOARE COLOR marca BEICO — diagonala 
de 56 cm — si marca TEC, cu diagonala 51 cm

— VIDEORECORDERE DE FABRICAȚIE JAPONE
ZĂ

— INSTALAȚII COMPLETE DE RECEPȚIE A PRO
GRAMELOR T.V. prin satelit, în două variante, marca 
M\SPRO

— COMBINE SHARP cu compact disc
— COMBINE MUZICALE STANDARD CU TELE

COMANDĂ
— DUBLU-RADlOCASETOrO \NE PORTABILE CU 

TELEVIZOR, marca DAEWOO
— APAR ATE RADIO
— CASETOFOANE
— CALCULATOARE ELECTRONICE
— CEASURI ELECTRONICE
— baterii Varta toate tipurile

APARATURĂ ELECTROCASNICĂ

— Frigidere cu congelator de fabricație italiană
—- Roboți de bucătărie
— fiare de călcat

BUNURI DE LARG CONSUM

— Cosmetice, gablonzuri, jucării, obiecte de îmbră
căminte și încălțăminte

— dulciuri
COMERCIALA A PĂRȚI NI ND SOCIETĂȚII COMERCIA

Programul TV.
MARȚI, 4 FEBRUARIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Tineri interprețl de muzica 

populară.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
1T50 Preuruversltaria.
15.20 Teleșcoala.
15.50 Microrccitalul formației „A- 

vena“.
16,00 Conviețuiri.
16.30 Salut, prieteni !
17.30 Tezaur.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Spcfrt.
20,45 Studioul economic.
21.10 Telecinemateca.

îți aparțin pentru totdeau
na 1 (SUA, 1939).

22.50 Cronica Parlamentului. Ac
tualități.

23.20 Studioul electoral (II).
23.35 Jazz-fan.

0,05 Recorhandări din program.

SCHIMBURI DE LOCUINȚAMICA PUBLICITATE
DIVERSE

A LUAT ființă Asociația familiala R aivl Jt. Sediul asociației, 
Umani, str. Progresului, 18 A/30. (177).

Convenția democratică din orașul l.npeni insită oiecloratn), 
astăzi, 4 fcbruai ic 1992, ora 17, la sala Clubului Sindicatului, la 
o intilnirc cu candidați!.

V INZARI

VlND convenabil madnă tricotaj manuală „DORI.ETA 191“. 
Telefon 43136. (179).

VlND televizor alb-negi u maica ..DIAMANT 213". Telefon 
42085, du, ă ora 16. (180).

VlND Dacia 1 310. Str G. En seu (Romele) nr. 22, Lonca, (150).

VlND CEC Dacia, Înscriere 1988 — preț negociabil. Telefon 
15309. (192).

VlND urgent VTcrcrdes B>-nz 2(81. Dev i, telefon 956/1.>631, după 
ora 20. (183).

VlND foarte convenabil CEC Dacia, 1988. Vulcan, buh’vaidiil 
M. Viteazul, t>jo< 3 B 2. se. J|, ap. 15, orele 17—20. (188).

DECESE

SCHIMB casă colonie cu apartament două camere. Informații, 
Petroșani, str. împăratul Traian 14/2. (140).

SCHIMB contract garsonieră confort I, Cralova, cartier Brazda 
lui Novac (etaj 8, gaze bucătărie), pentru contract apartament Pe
troșani. Relații, telefon 41193, între orele 17—20. (170)

COMEMORĂRI

COLECTIVUL .și dirigintele clasei I C de la grupul școlar 
industrial minier Petroșani aduc un pios omagiu bunului lor co
leg și elev

CRIȘAN DANIEL
de la a cărui trecere în neființă se împlinesc șase săptămînl. A- 
mintirca lui va rămîne veșnică în sufletele noastre. (169).

NU SlNT cuvinte, care să poată exprima durerea din sufletul 
nostru la cinci ani de la despărțirea de frățiorul meu iubit

Ec. MARCEL-ATANASIE TRIFAN
pe care niciodată nu-1 vom uita. Olga soră, Marcela nepoată. (186).

COLECTIVI I. secției sculăm* din cadrul I MIROM — S.A. 
oste 'alaiuri de colega lor Șjoineanu Mariana in inomenli le de 
mare durere cauzate di decesul prematur ai soțului

țKHffFAftl ION
Sinceie coiid./kanțe familii. (l;5).

prin
Reprezentanța service

1NGAJI \ZĂ
f AMILI \ Pu< 5 h i.iiej i."i,,r< la disp.'-.i ți.i din liniă a celui 

< arc a fost un Imn vecin

( U’JMlrt MIJCAJ
Sincere C0ndole.ini familiei. (19 1)

I

Nuli
ilanți’i «lin str. 
lupă oi a 16.

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)

Multe piedici în calea preco
nizatei petreceri „în casă nouă...44

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Afaceri cu iz dubios pun în 
lumină proastă reputația unei 
familii.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Din exacerbarea simțului de 
posesiune, iese un scandal de 
proporții.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Este recomandabil să evitați 
ieșita în prim-planul atenției, 
din rațiuni strategice.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Vestea că bîrfa la care v-af 
dedat, nu demult, a fost dată pe 
față, vă provoacă o stare de ner
vozitate.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

O „ședință de împăciuire'1 va 
degenera în ceartă, din pricina • 
orgoliului dv. nemăsurat.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Surpriza ce vă vine, pe calea 
undelor, de la mari distanțe, 
pleacă de la o persoană care nu 
vă cunoaște.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Stress extraordinar determinat 
de goana după bani.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Bucurie nemărginită vă prile
juiește recunoașterea publică a 
unor merite ale dv.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Revenirea după anumite excese 
nocturne este greoaie și incom
pletă.

SAGETATfjft
(22 noiembrie — 20 decembre
Multe inhibări își găsesc 

piui'ul în arcastă zi a tuturor 
posibilită1 ilor.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Munca riguros program itu vă 
oferă satisfacții nebănuite.

R' d ii|ia ci n<lminisba|io : Prim mi. «Ir 
I lp:n ul: l >|>< i

N IIBhrscn. iir Trlrfonni* * : llitâ£v
•lli.i l'i lani \lr f jii11,r* < ll ni 2 1*1. II !C»

serții : 11661. I21G1


