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Intre peisajul politic și erupția 
unui vulcan sin.t oarerari ase
mănări. Frămîntările interioare, 
permanente, sînt salinele pline 
de semnificație pentru xulcano- 
logi, așa cum este Ilaroiin Ta- 
zieff, dar și pentru cci trăitori în 
imediata vecin 'ut și c ,rc 
dobindit o sensibilitate cu 
deosebită. ȘT, dintr-o dat i, 
își reia activitatea, emite

au 
totul 
Etna 
nori

do fum și lava al cărui flux im
placabil dur • chiar și la schim
bări de relief Peisajul poirtiedin 
țara noastră, dominat pînă nu de 
mult numai de Un vulcan semeț, 
să-l numim FSN, și do a’-t le de 
mu te dimensiuni, pipă la mu'-u-

țeles. Cheia Convenției 
confecționată numai și 
pentru ușile alegerilor 
Și precum se știe, a 
multe u?i, îndeosebi în 
mari. Deoarece este 
spus care partid a 
ren, care a pierdut 
tre acestea), se pot 
ipoteze sprijinite de 
febiuaric. Fenomenul din Parla
ment de părăsire a unei forma
țiuni politice pe ale cărei li-ie 
au fost aleși deputății ori sena
torii pentru alta, este simptom i 
tic, snsținînd ideea că în numai 
do, ani electoratul din România 
și-a decantat opțiunile politice.

fos; 
numai 
locale, 

cley! is 
ora-"le 

dificil ie 
cîștigat te- 
(sînt și din- 

face doar 
alegerile dm

CALCULE și IPOTEZE

roaie, s-a schimbat și el în urma 
erupției după care s iu creat 
două cratere. Și într-un caz și 
în celălalt. Tensiunile interne pu
teau fi auzite mai dinainte 
erupția era imprevizibilă, 
mai pînă la acest punct 
asemănările, inclusiv deruta lo
cuitorilor de pe pantele mai a- 
brupte sau mai domoale. De aici 
intrăm în zona deosebirilor. In 
partide, la nivelul de vîrf, se fac 
calcule, se anticipează efecte, 
avîndu-se în vedere cunoașterea 
gradului de simpatie al oameni
lor. Care nici ei nu mai sînt doar 
pioni, cl persoane cu interese, ne
cazuri și speranțe, nemailăsîn- 
du-se manipulați prea lesne.

în vară se vor desfășura 
gerile generale. Potrivit 
cipiului unionist, „undc-i 
nu-1 putere, unde-s doi 
crește" este de actualitate 
marca de coaliții politice, permi
se de apropieri ale programelor 
și ideologiilor. A făcut senzație 
faptul că PNI» nu mai este dis
pus să intre în Convenția Demo
cratică, ci doar într-o alianță 
negociată și ea, cu PNȚCD și 
PSD. Această poziție este de în-

oamenii se informează perma
nent cu toate asperitățile tranzi
ției la economia de piață, deva
lorizarea monedei noastre națio
nale, pericolul unui nou și sever 
blocaj financiar etc.

La acest sfirșit de secol și mi
leniu țăranii, care au intrat unii 
în posesia pămîntului, fac agri
cultură ca străbunii lor, cu plu
gul tras de animale. Este posibil 
ca viitorul Parlament să amen
deze Legea fondului- funciar, im
perfectă și aplicată cu viteză da 
melc, care duce la procese inter- | 
minabile.

în acești doi ani de la începu
tul campaniei electorale pentru 
alegerile din 20 mai 1990, s-au 
atenuat conflictele sociale, lim
bajul partidelor nu mai are vi
rulența aceea, oamenii parcă se 
înțeleg mai bine, au ajuns mai 
toleranți. Este semnul unei cal
mări a activității vulcanilor po
litici. Dar c un calm aparent, .se 
fac și se refac pregătitoare coa
liții al unor erupții prevestitoare 

■le alegerilor. Din iulie sau august.
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Primăriei
Cu adresa nr. 1291/1992 Prefectura județului Hunedoara în

științează Primăria Petroșani despre răspunsul dat unui cetățean 
al municipiului Petroșani. Considerînd că acest răspuns interesea
ză mai mulți cetățeni, îl dăm publicității :

„Locuințele construite între a- 
nn 1906—1919 dc către o „Socie
tate anonimă din Petro?ani“, au 
fost preluate pentru 
re in anul" 1969 de către 
Petroșani, dar la acoa dată 
s-a făcut intabularea oficială 
trecerea definitivă a acestor 
mobile in proprietatea statului. 
In aceste condiții, din discuțiile 
purtate ctl Primăria municipiu
lui Petroșani cit și cu Regia au
tonom. i dc gospodărie comunală 
și locatică din Petroșani, s-au 
făcut demersurile și docum m’ i- 
ția n.L- ară în v.-.b-rea întabu- 
lării ac .tor imobil" in patrimo-

adminislru- 
IGCh 

nu 
și 
i-

acesteaniul regiei, după care 
pot fi vindute.

In această idee, toți 
care doresc să cumpere 
locuințe în care stau în 
ca și chiriași, sînt rugați să de
pună cereri la Oficiul de vînzarc 
a locuințelor' din cadrul Regiei 
de go .podurie comunală și loca- 
tivă Petroșani și. în momentul în 
care formele do întabulare sînt 
perfectate, se va trece la măști, 
rătorile pentru evaluarea aparta
mentelor și încheierea contracte
lor de vînzarc, în conformitate 
cu prevederile Decrctului-I.cgc 
nr. 6U'U>90“,

locatarii 
aceste 

prezent
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— Minodora ffomimpex 
unul din sponsorii „Nedeii 
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— Regula jocului (II)
— Bravo, fetelor !
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unul 
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for-
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starea

aflat. Nici 
Interesează 
fi această
Pentru că

nu e 
mai 
rată 
res-

a-
mare decit la

’ Ne polarizăm...

O noua categorie socială

CERȘETORII

c- 
ro-

si- 
re- .AVR- 

sti- 
sal- 
sint 

in

Cine stopează 
distrugerea locuințelor ?

In Valea Jiului numărul șo
merilor a ajuns la 1673. Aceasta 
a fost cifra la 1 aprilie. Cu 
proape 500 mai 
începutul anului. Care e rata de 
creștere, nu am 
prea interesant, 
mult care va 
de acum încolo, 
tructurarea minelor, a unităților 
economice se află în faza inci
pientă. Deci temerile privesc ziua 
de mîine. Mai ales că, dincolo de

lo-
cu 

con- 
sc 

cxw 
ale

A-, ’.ăm la o ad- v.irata olensi- 
v. ie di.,'rur'ic a fondului 
cut.v. C’c a ce sa construit 
mari < lieltuieli și cu truda 
s>'.r actori lor în zeci de ani 
dr<ru;;n in cîteva zile. Fură 
c.p'ii. cartierele mărginașe
o lor din Valea Jiului oferă 
pr vdiși. j d'.zolaftt i a unor blo
curi de locuințe cu geamuri spar- 
t -, încăperi devastate, de parcă 
a: fi fo,t locuite de vandali Pc 
primul loc în ierarhia locuințc- 
lo degradate, cu instalațiile 
lec'.rice smulse. făiă parchet, 
binețe, calorifere ș.a.m.d., se 
fia. furii nri o îndoiala cele 
toate în blocurile cu confort . _ 
du,. In goana după cit mai mul
te locuințe „pentru mineri", au 
fo ' construite sule de aparta
ment" destinate mai ales tineri
lor După o lună- două 'aii cel 
mult un an, orice tinăr salariat 
la mina dacă devenea „familist" 
putea să primească o garsonieră 
sau chiar un apartament. Cu 
timpul, odal.ii cu creșterea numă
rului membrilor familiilor 
sporit și pretențiile la spații 
ca ive mai mari. Pretenții

iezuit it apartamentele degrada
te. țJn sistem aberant a fovarizal 
fenomenul. Apartamentele erau 
repartizate de către primării, dar 
și pe liste separate, întocmite pc 
intr-.'prindcri. Întreținerea apar
tamentelor era și continuă să fie 
un atribut al fostului TGC'L, ac
tualul RAGCrv. Dar chiriile și 
celelalte plăți pentru servicii sînt 
încasate dc asociațiile rle loca
tari. Că serviciile nu sint efec
tuate decit în parte e alta căciu
lă. Pentru o reparație la o tera
să prin care se infUlrcazJi apa 
sau la un calorifer, la canalizare 
sau instalație rle apă, trebuie s!5 
t< căciulești în locuri rliferite, 
în care tronează buorrația. Nu 
sînt materiale pentru reparații, 
ba nn-s meseriași. Ba nu 
fonduri. Arlcvăi ui este că 
mul aberant rle evidență,

menține.
nu mai 
volumul 
noi s-a 

re

si n t 
siste. 
înclii-

au 
lo

ca re 
puteau ft satisfăcute, de bino dc
rău, fie prin repartizarea altor 
locuințe noi, fie prin redistribui
rea celor vechi, D ii 
caic dc la „confort 
apai tamento din ce 
confortabile, primite

acea.tă 
r< dir,“ 
în ce 
gratis,

miș- 
spre 
rnjii 

au

viere, întreținere se 
Dc sistemul n part iți i lor 
poate fi vorba, deoarece 
construcției de locuințe
redus. In cel mai bun caz 
m ii poate vorbi dc construirea 
unui bloc sau (>•! mult două, in 
cile o localitate, din vechile lu
crări do construcții începute | ii 
ani in urmă și reluate...

Viorel STR IIIȚ

(lontinuaie In pag. a 2-a)
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Alaiuri de „oameni, lapte și idei", revoluția româna 
i manat și o scrii de mesei ,, noi, sau mai puțin scoase la lumină. 
Printre acestea, concepută tot dopa principiul „brățării de aur", 
meseria de cerșetor se afla la loc de frunte Fiii a a fi o noutate 
absolută, ea existmd de cînd lumea, cerșetoria a ieșit din „il< a- 
litatc" iniidiat după evenimentele din decembrie 'H9.

Practicată dc la mic la mare, fie rlin necesitate, fie din co- 
mo-litale, ar cir ta formă di existență cu mina inlinsa, privita ii'n- 
Ir-un anumit unghi, i isca sa devină emblema națională. Reflec
tată frecvent rle mă'.' -media însetată rle senzațional, speculata 
apoi, fie datorita unui anume pitoresc, fie unui anume interes, 
implorarea milei focali/, a/a interesul intr iui singur punct. Allt 
al celui faiă iui picior, cit și al celui cu pir iotul ascuns la spate. 
FacIiizîihIu i pe cei rlin plini,-i cntei'Orie, pentru 'lire, poate ultimi 
Ș.in »H <l‘ Slipi aviețliii e iii fi corDlul, cei din o.daltă i.itegorie ‘.lut 
mult pri a mulți fornnihl „br, . I i" < erșelorilor de profesie Pi o 
feăc bazalli exclusiv pe spi ula <i h n ■. (> ■ 'ci t i' cviliz itn are 
rl.itoiia morală I i l'ice „cur-ibme", iar ai i '.la iii • rie t.r. In in
sa rlispurn !

S<>. ia < H“KI. 1

I
I
I
I
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realitatea imediată, noutățile pe 
care ni le aduc comunicatele ți 
relatările presei centrale nu sint 
in niasura sa ne liniștească. Dim- 
poti ,vu. Sint chiar șocante si 
controversate. Agenția 
l’ress" transmite, bunăoară, 
rea „Miliardari ca-n vestul 
batic". După 2 ani, in țară 
I 1 miliardari, ceea ce nici 
vestul sulbatic nu s-a in'împlal 
intr un I mp atit <le scurt", a dc-‘ 
claral d1. <lepuf:it Alexandru 
Allm (FSN) unui redactor ai 
genției I .a 
națiuivi", l-am 
tianu de-a 
fata 
di te 
pod rle 
atins, r.a'ale
Cap,talii iloi

Dai, | ■ o 
lume coli.ban 
mai ac.

emisiunea „In 
auzit pc dl.

dreptul intrigat 
acestoi „performanțe" . 
si mai ales a maniei "i 

neloiale m care iu
,l< acumulare 
respec' i v 
e.lilo: ile-ta i 

o c.inlr.iri.izi.
.lă revolta a con.t

a- 
f i'.a 

Bi j-
in 

înc- 
M1S- 
!\>st 
.i i?

'II

l'.l
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Este de-* dreptul bizară declarația lui Alexandru Ruskoi, vi
cepreședintele Rusiei cu privire la situația din Republica Moldo
va. Acesta susține cu neobrăzare, la adăpostul politicii „grijii față 
de ruși", că „Republica Transnistria a existat dintotdeauna, avind 
de înfruntat vitregiile minorităților din Moldova". Cu alte cuvin
te, acest inveterat bolșevic, unul dintre cei mai conservatori ur
mași ai defunctului imperiu sovietic, nu face altceva decit să în
cerce o recunoaștere oficială a acestei „fantome" separatiste, nu 
pentru că ar avea dreptate, ci pur și simplu pentru a crea un nou 
cap de pod, pentru viitorul imperiu rus, aflat acum, sub oblădui
rea dictatorială a altui bolșevic, dar reformator, l-am numit pe 
Boris Elțîn, în plină formare și consolidare, dar și în căutare de 
noi teritorii.

Faptul că Alexandru Ruskoi a ieșit de sub vălul tăcerii nu 
uimește pe nimeni. El, împreună cu alți generali sovietul a îm
pins mereu granițele zonelor de influență ale fostei URSS in 
lume. Cu unul dintre locțiitorii mareșalului Șapoșnikov. aflat nu 
demult în „vizită de lucru" în zona Transnistriei. a reușit în urmă

Noul imperiu rus 
caută capete de pod

CU mai mulți ani să schimbe cămilele din Afganistan cu tancuri 
sovietice. Acum, același tandem, in care vioara intii este Ruskoi, 
are o misiune foarte delicată, dar extrem de importanta pentru 
viitoarele granițe ale imperiului rus: transformarea „căștilor roșii" 
ale armatei a XlV-a sovietice in „căști albastre" de menținere a 
păcii în Tiansnistria, chipurile sub egida forumului moridial, in 
care, așa cum se cunoaște, Elțin a obținut pentru „marea R jsia" 
O poziție privilegiată, ca moștenitoare directă și totală a fostei 
URSS.

Și, în vreme ce Ruskoi cu generalii săi se află tot mai des în 
prim-planul „afacerii Transnistria", Elțin iși întregește „cu voia 
sau nu“ a „fraților săi", desprinși din URSS, puterea armală. 
URSS a dominat Europa de Est și o bună parte a lumii, prin 
forța armatei și Elțîn știe foarte bine acest lucru. Din această cau- 
Kă adună la „mama Rusia" tot ce nu are. Flota din Marea Neagră 
a fost readusă printr-un decret. Tot printr-un decret a tost „ane- 
lată" și armata a XîV-a, staționată in Moldova, pe malul sting 
al Nistrului, deși această armată ar fi trebuit să fie gerim nele 
armatei naționale a Moldovei. Iar toate acestea „tătucul Elțin" le 
face în numele unui principiu foarte sănătos: „grija fata de popu
lația rusă", pentru a nu mai avea de suferit ca minoritate in re
publicile in care rușii nu sint majoritari.

Numai că, în privința Transnistriei, politica „tătncuhii Elțin" 
se îndepărtează totalmente de principiul său călauzitoi» Structura 
populației din regiunea Transnistriei este cu totul alta lecit de- 
ejara Elțin și parlamentul său. In aceste raioane locuiesc 601 mii 
oameni. Dintre aceștia 48 la sută sînt români, 20 la suta ucraineni, 
20 la sută ruși, iar restul alte naționalități. Cu alte cuvinte, ati
tudinea Rusiei față de situația din Transnistria nu este altceva 
decit un amestec, grosolan în treburile interne ale Moldovei și o 
nouă încercare de subjugare a unui popor liber și independent, un 
nou atac distrugător asupra neamului nostru romanesc, care a 
avut și are încă multe de pătimit din cauza poftei grotești de te
ritorii a rușilor.

Gheorghe CilIRVASA

(Urmare din pag 1)

la o ședință a FSN—22 Decem- 
bi ie, o reacție și o indignare „ca 
In fața unei invazii de extrate- 
reștri"... Reacție catego’-isifă, de 
autoarea relatării, dc-a dreptul 
ciudată.

Deci, să nu ne intrigam, să nu 
ne contrariem, ca unii se îmbo
gățesc, in ritm amețitor, peste 
noapte. De fapt, așa este. Invidia 
nu a fost niciodată o calitate a 
nobleței umane. Și să nu uităm 
■ ici faptul că legile economiei 
de piață nu pot fi pe placul tu
turor. Adevărul e că, de fapt, nu 
invidia este cea care ne dă de 
gîndit, ci nedumerirea că. în 
timp ce unii prosperă, mulți, 
prea mulți muritori de rînd, de 
fapt, majoritatea populației, o 
duce in mod nedrept dc greu, iar 
gradul de pauperizare a societă
ții are toate premi ele să se ac
centueze.

Nedumerirea și contrarietatea 
privesc cauzele acestei perspecti
ve alarmante. Cu atit mai mult, 
cu cit știrile „șoc", pe care le 
aduce presa, privesc nemijlocit 
această perspectivă. Perspectivă 
sumbră — aceasta este concluzia 
ce se poate desprinde, bunăoară, 
din dezbaterea in forul legisla
tiv a proiectului legii privind 
mă: ari pentru lichidarea credi
te.or rezultate din acțiunea de 
•'impcnsare regimul plăților a- 
gcnț'lor economici. prevenirea 
incapacității de plaiă și a bloca
jului financiar. Volumul credi
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telor rămase de restituit stătu 
lui, de către agenții economici 
cu capital de stat se aprop.e de 
300 miliarde de iei. Mulți a- 
genți se află, piactic, in pragul 
falimentului, ,au chiar intr-un 
faliment nedeciarat. Creditele 
se afla dispersate și in industrie, 
și-n agricultura, și in transport. 
Situația precara amenință, de 
fapt, cu un nou blocaj financiar 
— determinat de însăși blocarea 
economiei.

Ne polarizăm...
Cauzele ? Cauzele sint arătate 

in mod tranșant in diferite co
mentarii. Este vorba de „roade
le" dezorganizurilor „de virf", de 
mijloc și de bază, ale conducerii 
haotice și prea puțin competen
te (pe plan macro și micro) a 
sistemelor economice, precum și 
de interese... mai dificil de elu
cidat fără ajutorul organelor de 
poliție și al justiției. Fara a mai 
insista asupra acestor cauze, ne 
gîndim că efectul pe care-1 va 
aduce aplicarea masurilor pre
conizate in cudrul legii aflată in 
dezbatere. Aplicarea legii — pri
vind lichidarea creditelor rezuî 
tate din acțiunea de compensare 
— un rău strict necesar pentru 
iMMUia ii zarea economiei națio-

Cine stopează 
distrugerea 

locuințelor?
(Urmare din pag. 1)

Numai la Petroșani, apartamen
tele degrauate sînt de ordinul 
zecilor. Pe măsură ce înaintezi 
spre zona denumită în dendere 
„șerpărie" de cei ce fac haz dc 
necaz, se pot vedea din ce în ce 
mai frecvent blocuri de locuințe 
doar parțial locuite, apartamen
te cu geamuri sparte, pline de 
gunoaie, devastate și nelocuite. 
Dacă acestora li se adaugă cele 
120 de blocuri de locuințe care 
an subsolurile inundate și nenu
măratele canaturi înfundate, te
rase prin care se infiltrează apa, 
degradind locuințele, rețelele de 
apă degradate și neîngrijite, pu
tem să ne facem o ,magine a si
tuației dramatice din domeniul 
fondului locativ.

Paradoxal, insă, la nivelul pri
măriei și unităților economice, 
zilnic vin zeci de oameni să soli
cite locuințe. Sint solicitate, de 
asemenea, spații comerciale, de 
către micii întreprinzători parti
culari. Pe de-o parte crește nu 
mărul apartamentelor și locuin
țelor degradate, iar pe de alta, 
sporesc cererile de locuințe I La 
nivelul R XGCL se desfășoară o 
amplii activitate de vinzare a 
locuințelor din fondul locativ de 
stat si există fonduri, e adi varat. 
insufii iente, penR'U reparații ca
pitale și întreținerea fondului lo
cativ Dacă nu se iau măsuri ur
gente, in scurt timp ii așteaptă 
zile grele .și pe cei ce și-au cum
părat apartamentele, avind in 
vedere sistemul actual, alambi. 
cat al întreținerii. Cineva va 
trebui să intervină pentru a o- 
pri degi udarea fondului locativ. 
Pină la compararea integrală a 
blocurilor mai e calc lungă. <’u 
ani in urmă, fon Iul locativ co
mun, aparținea SA Petroșani. Fie
care mină avea un gospodar care 
ținea o evidența strictă a locuin
țelor. Cum pleca un om din ser
viciu, automat trebuia să-și pă
răsească și locuința. Era ordine 
in domeniu. Dar uium cine s o 
făcu '!

Unul dintre sponsorii 
oficiali ai ediției a XX-a 

— jubiliară — a 
„NEDEII VULCANENE“

4c

Surprizele pe care le pregătește în
că de acum patronul firmei, domnul 
CONSTANTIN TABAIIDAU, pentru 
„Nedeia vulcăneană" se ridică, valo
ric vorbind, Ia suma de 500 000 iei! 
Iată că și prin acest gest „Minodora 
Comimpex S.R.L.** dovedește că esle 
o firmă prosperă, de încredere, un 
partener serios în afaceri, o firmă al 
cărei patron înțelege să sprijine cu 
toate forțele viața culturală și socia
lă a Vulcanului, alocind o importan
tă parte din beneficiul său și al fir
mei pentru aceasta. Exemplul firmei 
MINODORA COMIMPEX S.R.L. — 
un exemplu demn de urmat!

☆

lllinia oră! Invitatul domnului Tă- 
bardău la Nedeia vulcăneană — Ni- 
colae Furdui lancu șr formația sa.

nale, vizează soarta unui mare 
număr de agenți economici, de
bitori in incapacitate dc plata. 
Consecința nemijlocită a fali
mentelor va fi amplificarea nu 
măi ulii, șomerilor, care, după 
estimările forurilor guvernamen
tale, va ajunge pină la finele a- 
nolui la peste un milion. Or, clin 
totalul șomerilor, abia 800—900 
mii vor putea primi derizoriile 
ajutoare sociale prevăzute «ic 
lege. Și aceasta nu pentru cîi nu 
ar vrea cineva, ci datorită M 
surselor financiare deosebit «le 
firave.

Se speră ca legea va atenua 
rata șomajului, fură a eradica 
însă, multiplele necazuri prin 
care trece economia. Orice voi 
aduce noile reglementari, un a 
devar trebuie subliniat: normali
zai ea economici înseamnă «le 
pășirea situației anacronice a 
creditării de către stat a agenți- 
lor economici care produc doar 
pici dori. Normalizarea econo 
mi.i inse,mină redresarea pro 
duc ții-i și rentabilitate. Or, ■- 
ceasta presupune un salt calita
tiv, atit in concepție, In orgam 
zarea și conducerea producției, 
cît și in activ.tatea productivă 
concretă, nemijlocită, competen
ță și responsabilitate desăvirșită 
fața de nivelul, calitatea și cos
turile producției.

Fără acest salt, furii această 
redresare, tinguiiiic p< tema po
larizării sociale vor fi un act 
gialuiL .—

Minodora Comimpex S.F.L., socie
tate comercială cu capital privat — 
vă oferă zilnic, la cele mai avanta
joase prețuri, o largă gamă de produ
se alimentare:

— Pateuri delicioase
— Spaghetti
— Paste făinoase din imjHirt
—- Preparate și conserve din carne, 

pește și legume
— Piine, totdeauna proaspătă și de 

calitate
— Pufuleți
— Specialități de panificație
— O diversificată gamă «te dulciuri 

fabricate in țară sau aduse din im
port

— Citrice
— Răcoritoare
— Băuturi fine!
Surpriza magazinului, Whisky la 

prețul de numai 175 de Ici sticlal

Magazinul alimentar al Societății 
comerciale MINODORA COMIMPEX 
S.R.L* <lm Vulcan, situat pe strada 
Mihai Viteazul, la parterul blocului 
23,lingă „Magazinul tineretului**, este 
magazinul care scutește gospodinele 
de a pierde timpul la cozi, în piață, 
sau de a colinda la nesfirșit mai 
multe unități in căutarea celor nece
sare pregătirii mesei pentru acasă.

Rețineți, nu mai trebuie să pier
deți nici un minut! Nici o secundă, 
„Minodora Comimpex** S.R.L. >—
firma pe care o căutați. Proprietarii 
firmei, domnul CONSTANTIN TA
BARD AU, șefa de magazin, doinim, 
1ULIANA COJOC ARU. precum și în
tregul personal angajat este deja re
numit prin calitatea comerțului p< 
care îl practică. Prompt, civilizat c. 
Icgant. Nivel occidental. Telefonul k
care se pot primi și comenzile duin 
neavoastră, 70853!

CINCI MAGAZINE 
ALIMENTARE 

ÎNTR-UNUL SINGUR!
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Să nu uităm de cei 
mai triști ca noi!
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Consiliul de conducere al Ligii pensio
narilor minieri din Valea Jiului, dorește 
să aducă la cunoștința membrilor săi și 
a celorlalți pensionari unele aspecte ce 
au stat in atenția conducerii ligii.

Încă de la formarea acestei organizații, 
iunie 1990, în atenția noastră a stat con
form statutului apărarea drepturilor pen
sionarilor și a familiilor lor. Prin demer. 
suri repetate la forurile în drept și prin 
deplasarea delegației consiliului nostru, 
am reușit următoarele: menținerea
gratuităților după pension are 
la cei ce au fost pensionați din ca
drul RMJ; introducerea în calculul pen
siei suplimentare a diferenței de 1 la sută 
(de la 2 la sută la 3 la sută) la cei care 
au cotizat o perioadă mai mică de 5 ani, 
stabilită prin lege ; reducerea cu 50 la 
sută a costului medicamentelor pentru 
pensionari: in cursul anului 1992, am reu
șit să obținem facilități la transportul pe 
CER cu 50 la sută reducere pentru 6 că
lătorii simple pe anul 1992.

Demersurile pentru această problemă 
au fost lansat? de către consiliul ligii încă 
din anul 1990. Rezultatele au fost nefavo
rabile. Pentru a putea obține facilități la 
transportul pe CFR, consiliul de conduce
re al ligii a organizat o adunare a pensio
narilor în cursul anului 1991, la care au 
fost invitați și au participat domnii de- 
putați Septimiu Krausz, Valeriu Butulcscu 
și domnul senator Petru Jurc-in. La adu
nare invitații s-au angajat să ne ajute 
la rezolvarea acestei probleme. Ținînd 
legătura in continuare cu reprezentanții 
Văii Jiului în Cameră și Simit, domnul 
Valeriu Bululescu ne-a adus la cunoștin
ță că a făcut o interpelare în Camera De. 
putaților și a reușit să obțină 300 semnă
turi ale deputaților în favoare, care au 
fost înaintate Guvernului. In luna ianua
rie 1992, la întilnirea cu domnul Valeriu 
Bululescu nj -a informat că interpelarea 
stagnează, deși s-a dat un comunicat pe 
postul TV că si pensionarii, vor putea be
neficia de reduceri pe CER. In ziua de 23

februarie 1992 o delegație a noastră s-a 
prezentat da Guvern unde s-a discutat cu 
dl. ministru Mihu Miron Biji, care ne-a 
spus să ne deplasăm la ministerul trans
porturilor pentru a obține proiectul de 
hotărîre in acest scop. In afară de pro
blemele legate de CFR, cu domnul minis
tru Mihu Miron Biji am discutat și am 
solicitat ca de noua lege a pensiilor să 
beneficieze toți pensionarii.

Pentru a putea ajunge la Ministerul 
Transporturilor, am solicitat ajutorul d-lui 
senator Petru Jurcan care, a fost foarte 
receptiv luînd legătura telefonic atît cu 
liderul Federației Transporturi Ferovia
re, pe care l-a rugat insistent să obținem 
un acord favorabil al domnului ministru.

Ditpă această intervenție s-a anunțat pe 
postul TV că înccpînd din luna aprilie 
1992, vor putea beneficia toți pensionarii 
de reducere cu 50 la sută la transportul 
de personal clasa a 11-a pe CFR.

Avînd în vedere că în luna martie încă 
nu se cunoșteau modalitățile de aplicare 
a acestei hotărîri, fiind domnul ministru 
T. Băscscu plecat din țară un m mbrti al 
conducerii ligii s-a deplasat la București, 
unde, cu ajutorul d-lui Jurcan, s-a luat 
legătura cu ministrul adjunct al transpor
turilor care a motivat că legitimările nu 
vor putea fi gata pentru luna aprilie. Tn 
acest scop am făcut propunerea ca botă- 
rîrca să fie pusă în aplicare începînd cu 
data de 1 aprilie 1992. călătoriile să se 
facă pe baza deciziei de pensionare si a 
buletinului de identitate, propunere care 
a fost acceptată si aplicată.

Cu această ocazie în numele nostru și 
al tuturor pensionarilor din Valea Jiului 
care sînt alături de noi, aducem mulțumi
rile de rigoare d-lui senator Jurcan Petru 
și domnului deputat Valeriu Butulescu.

DENES KAROI.V
președintele I igii pensionarilor minieri 

din Valea Jiului
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„Porunca" a zecea...

r

Prin decizia Ministerului Agri
culturii din 14 aprilie 1992, in- 
«epind cu data de 15 aprilie 1992, 
se intezice pescuitul de. orice na
tura (sportiv și industrial) în a- 
pcle țăr.i, pentru refacerea fau
ne. piscicole. Orice abatere va h

Opriți pescuitul
sancționată conform normelor in 
vigoare.

Pescarii amatori vor trebui deci 
sa aștepte trecerea perioadei de

prohibiție, trăgind din țigară, 
pinii în data de 13 iunie 1992, 
inclusiv. Dacă nu, undița li Ee va 
îndoi, trăgîndu-i la apă.

Ne e dor de-un pește mare 1 
Sâ vedem cine-1 prinde 1

dl

In 27 martie, cu ocazia unei descinderi efectuate în piața din 
Petroșani, polițiștii s-au oprit și la taraba pe care V.D. l’etru, stu. 
dent la Universitatea Tehnică Petroșani, își înșirase marfa — bu
nuri aduse „din afară". La întrebarea dacă are autorizație pentru 
această îndeletnicire, junele a ridicat din umeri. Evident că, a_ 
tunci, poliția i-a confiscat produsele.

Veți spune, probabil, că nu e nimic deosebit în astă. Nt! e 
primul și nici ultimul caz de acest gen. O să -vedeți, însă, de ce 
ne-am oprit asupra sa. Printre mărfurile confiscate, polițiștii au 
dat de o scrisoare, expediată tînărului de către mania sa. Redac
tată in 5 martie, misiva conține — pe lingă alte vești caro fac, de 
obicei, obiectul unei scrisori — și zece puncte, sfaturi de care fiul 
să țină seama cu ocazia excursiei pe care acesta urma să a efeo_ 
tueze în Turcia. Judecind cinstit, sfaturile pe care grijulia mama 
le dă fiului sînt corecte și dovedesc că și acolo, în localitatea din 
nordul țării, prețurile mărfurilor de pe piața otomană sînt bine 
cunoscute. La fel si profilul care trebuie scos odată cu aducerea 
și comercializarea lor aici, pe plaiurile noastre' mioritice: „3) De 
cîte ori vrei să cumperi ceva, înmulțește numărul de mărci TV 273 
lei și apoi să vezi dacă în România o să poți primi de 2 ori mai 
mult prețul — c 1 puțin". Interesant este punctul șapte al învăță
turilor, în care junele este îndrumat spre ce să se orienteze odată 
ajuns în ipetroRolJ de pe malurile Bosforului: „Cumpără 3 jeci de 
piele mărimea 51 I. Să le probezi să-ți vină ție bine. Una să-ți 
rămînă ție și 2 buc să le valorifici. Un covor si două carpete 
mici cum ar fi bune pentru o masă de cafea, pe care să le bagi 
în covor la vamă. Nil cumva să nu fie strînsc bine să cadă din 
covor... Portjartier pentru dame cu chilot (urmează un desen n.r.) 
sau cm picior (alt desen — n.r.), mărimea 4R. 50, 52. Cu cit sînt 
acolo nu știu, dar am văzut la Consignația se vindeau cu J200 
lei buc... Pulovere pe lingă gît bărbătești din mobair sau imitație 
de mobair că sînt mai ieftine. Culori necrc sau gri închis. Sc vînd 
la Consignația cu 3200 lei".

Nu știu dacă destinatarul a respectat aceste învățături. Pro
babil că da, devreme ce a ieșit pe prață cu o parte din lumisoa- 
rele procurate de la turcaleți. Sigur e că n-n ajuns însă să ducă 
la îndeplinire si „porunca" a zecea din scrisoare, caro suria așa : 
„După ce te întorci si o să-ți valorifici lucrurile, în funcție Ic clini 
ai hani .să-i depui la CEC pentru că asa sînt în siguranță". Dacă 
n-a apucat fiul să o îndeplinească, au făcut-o polițiștii. Aceștia 
au depus la CEC suma de 15 000 lei, confiscată de la tînărul ne
gustor ncnorocos. Au depus-o, dar nu în contul ' ău, ci ca venit la 
bugetul de •tat.

Gheorglie OLTEAN!’

E

Săplaniînal, poliția economică descoperii alte și alte fapte —• 
denumite, mai direct, afaceri — care atentează la legile în vi
goare. Vă prezentam, in continuare, citeva descoperite și sanc
ționate de lucrătorii biroului respectiv in cursul acestei Juni.

• 3 aprilie. Dumitriu Viorel 
(din Caiacul), Munleanu libcriu 
(C’iopeia) și lacob Dionisic Ghe- 
rasim (Petroșani) au fosl depis
tați in timp ce negustoreau di
ferite produse fără a po.seda au
torizații. S-au ales cu amenzi 
de cîte 15 mii lei fiecare, fiindu- 
le. totodată, confiscate mărfuri 
valorind 39 mii lei (Dumitriu), 
56 mii lei (Munteanu) și 30 mii 
lei (Dionisie).

Ciuc) oferea spre vinz.i>e n au- 
tocamionelă marco „Bart. rs 1000“. 
adhsâ din Ungaria. Cerea pe ea 
700 mii lei. Nimeni n-ar fi avut 
nimic cu el dacă ar fi posedai 
autorizație pentru asemenea în
deletnicire. S-a stabilit Insă ca 
Derzsy mai vînduse alte patru 
asemenea camionete, alacete de 
pe urma căreia a ieșit cu nn 
peșcheș de 200—400 mii Iei fața 
de prețul cu care le a< hizițiOftasc 
el.

JOCULUI 
„învățati, învătati, învătati !“

* » f r 0 »
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Episodul II
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Șixriaclul ideologic 
pi i fcct. Mai in forță, 
convingere, cu el 
nunțile oamenilor 
țuie comuniste și 
mste, de egalitate 
omului nou.

Începuse industrializarea for
țată a țării și colectivizări a agri
culturii. Se construiau mari cvm- 
binalc și întreprinderi industria
li sub conducerea „Înțeleaptă" 
a PC'R. In agricultură, oamenii 
«•rau forțați să intre „la colectiv" 
sd renunțe la dreptul lor de pro
prietate asupra pamîntulni, pen
tru care luptaseră rle cind se 
știau.

Cei mai gospodari, numiți 
chiaburi, erau condamnați ca . 
exploatatori ai omului de că 
om, iar cei care refuz.au •{> i.......
ăn colectiv, erau „detașați" sâ 
desțelenească „Ciulinii Barăgn- 
.nidui" M lui Emil Galan). i

Invățați, invățați, invațați ll 
a spus Lcnin. Partidul tși timi- 
tea cadrele de nădejde să in’ 
•la Universitatea Muncitorească 
a PCR, devenită Șssala ! 
rioară de Partid “Ștefan Gheor 
ghiu" (1950), apoi, Academia de 
Studii Social Politice „St' fan 
Gheorghiu" (1966) sau la Mosco
va, deci, sft învețe despre socia
lismul șl comuni'm il pretutin
deni victorios.

Locțiitorii politici (in armata) 
șl secretarii de partid (In între
prinderi și Instituții, Ja comune, o- 
rașe raioane șl Tegiunl), desfășu
rau o intensă activitate politică 
Ei au „nrincitorl cu gura", care

către I 
intre • 
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nostru

apoi UTC-ul, trebuia sa iiut'gi- 
menteze toți tinerii la politica 
partidului comunist...

...In clasa a 7-a, colegii mei 
au fost făcnți utemiști; cu rama-

a mă. 
măsură

S-au mlois fetele noastre de 
la campionatele europene de schi 
pentru școlari „PINOCIIIO", d«s 
însurate tn 3—4 aprilie la Abr- 
tone — regiunea Toscana din 
Italia.

Nu dispunem de toate 
nuntelc, dar sintem în 
■ i alirmam că cele doua schioa
re reprezentante ale CSS Petro
șani — Codmța Domokos și 
C'ri tina Lupa — au avut o corn- 
poi'are meritorie la prima 
Ieșire Jntr O confruntare 
n.ițlon&lă. La proba de 
spi rial Codi uța Domokos 
cele 47 concurente care au 
n'itw, cursa, a ieșit pe locul 
iar la slalom uriaș Cristma Lupi 
— deși a pornit excepțional, a a- 
bnr.rlonal In * Jalom special — a

lor 
Jnter- 

slalom 
din 
U'i- 
ifl

pen-sesem la stadiul de pionier, 
tru ia nu împlinisem încă 14 ani. 
Toți mă priveau cu superiorita 
tea celui cu carnetul roșu. Pînă 
și Jenică, bunul meu prieten și 
i oleg de bancă, ma întrebă: „Mă, 
tu de ce nu ești utemist ? Ai 
pc cineva din faniuie... așa, cum 
să-ți spun ?". Nu aveam pe ni
meni „așa", dar mi-era ciudă. 
In rest, totul părea normal: în
vățam împreună, ne jucam îm
preună, munceam împreună.

(Va urma)

Adrian FER A li li 
jurist, EM l’aioșeni

Ocupat lotul 34, iar Codi uța lo- 
< ul 36.

O precizare; reprezentantele 
noastre au obținut cele mai bune 

BRAVO, FETELOR!
locuri din lotul nostru național. 
Meritul lor este cu atit mai ma
rc cu cit au fost handicapate din 
mai multe puncte de vedere. In 
primul rînd, datorită echipamen
tului Dară reprezentantelq altor 
cluburi dm țară — Brnțpv, Și- 
n Ha, Sibiu, Predeal ele — au

•
• 5 aprilie. In Vulcan, poliția 

economică descoperă ca patronul 
barului „Dagoro" a introdus în 
unitate, fără forme legale, măr
furi în valoare de II mii lei. Tot
odată, s-a stabilit cu acesta 
comunicase organelor 
cotele 
carea 
de 30 
fii de

nu 
financiare 

de adaos practicate, Incăl- 
iegii l-a costat o 
mii lei
14 mii

amendă 
și confiscarea măr
iei, introdusa Iară

☆

• B
șani,

în piața dm Pelro-
(Miercurea

aprilie.
Derzsy Al'la

fost bine dotate In cea mai mare 
parte de către cluburde școlare 
respective și de anun.iți spon
sori, felele noastre au in dotare 

ce le-au asigurat părinții, Iar în 
ceea ce privește sponsorii, la noi 
fncă.., nu fl-au găsit. Un alt han
dicap, a fost sosirea In ceasul al 
12-lea la locul concursului a în
tregului lot. „Nu s-au obținut vi
zele * E o explicație, dar atit. 
în orice caz, este inadmisibil ca

☆

• 12 aprilie. Cristcsiu Pavcl, 
lucrator gestionar la Agrocomerț 
in Oțelul Roșu, s-a oprit Jn piața 
PelrOșaniului și a scos pe tara
bă radiocasetofoane. Își »k«-a. 
probabil, că, duminică fiind, n-o 
să treacă nimeni de lâ poliții 
care să-l intrelie de autorizație. 
Pentru ca n-avea. A trecut 
tuși cel de care se temea, l-a 
trebat, n-avea și a trebuii 
școala" pentru o a menită de
mii lei. Plus câ i-a fost Cioritieeal 
restul de marfa valorind Iw 
de 150 mii lei. -* l

bi- 
In- 
.sa

J5

lolul nostru, după două zii» și 
ceva de călătorie in autocar, să 
ajungă pe pfrtia de concurs după 
începerea competiției, iar Cor 
curentele, frinte de oboseală ți 
nemîncate, să fie nevoile Saia 
din autobuz direct pc schiuri și 
sâ intre în concurs. „...Șl, 
a fost frumos, spun fetele. Xm 
văzut Italia**. Șl meritau ! , ,

...„Fetele noastre au avui ‘ • 
comportare foarte bună — ne â- 
sigută profesorul Toth Zoltan.rle 
la CSS Petroșani. Au fosl Cele 
mai bune din Iotul Românie» și 
au șanse să participe, deci, !b 
„finalele școlare" din Spanhf sau 
Elveția. Dar, sfori se trag multa 
la nivelul Federației. Și fila 
știe ?! Vom vedea .* <1 D.J

refuz.au


BOBI I O I JOI, 16 APRILIE 1992

PUBLICITATE Spitalul orășenesc 
Lupeni

Societatea comerciala
„MM ROYÂL" SRL Arad România

cu oficiul de prestări servicii în Petroșani
ORGANIZEAZĂ: '

Excursii externe in fiecare duminică
— Polonia — Varșovia la preț de 10 500 lei și 20 DM 

o noapte cazare;
•— Turcia — Istambul la prețul de 10 000 lei și 30 DM 

— o noapte cazare și un mic dejun.
Pentru informații: Petroșani, str. Vasile Roaită, bloc 

5 A, se. 2, ap. 16. Telefon 42316 și 43610. (1588)

organizează concurs
pentru ocuparea postului de
— jurisconsult
conform HGR 307/1994
Termen de desfășurare a concursului la 30 de zile 

la apariția anunțului.
Relații suplimentare la telefoanele 60650 și 60651 

birou resurse umane.

de
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Societatea comercială 
„DEGEKA“ IMPEX SRL 

Petroșani
viude en gros la prețuri deosebit de avantajoase următoa 
rele produse:

— țigări import;
— dulciuri;
— cafea
Relații, str. Slătinioara nr. 9 Petroșani. (1591)

Societatea comereială 
„NAPA“ S.N.C.

VINDE
en gros și en detaille, următoarele produse :

— măsline (4500 kg) ;
— pungi cafea <6000 buc);
— margaiină Sonja (3000 cutii);
— alune (1000 kg) la pUHgă de 1 kg J
— vodkă Cehoslovacia (10 000 sticle) la 700 ml.
Informații la sediul firmei: Vulcan, Dorobanți, bloc 

58/32, după orele 15. (1618).

~ fUBUQTATE J
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naștere, colectivul centralei termice . 
UMIROM — S.A., urează d-lui ing. Bican Florin, multă sănătate, r 
fericire și un călduros „La mulți ani l“. (1616).

UN BUCHET de flori, urări de sănătate șl „La mulți ani 1“ I 
din partea Larlsei, Cosmin și Pușa pentru Gabi Kandut la a 50-a I 
aniversare. (1626). |

VINZAR1
VlND mobilă dormitor, preț convenabil. Informații la telefon ' 

44821, după ora 14. (1631). f
VlND două televizoare color și „Audi 80“. Informații, str. A- I 

viatorilor, bloc 11, ap. 25, Petroșani. (1613). ’
VlND Dacia 1 300 tamponată, motorul perfectă stare. Relații, | 

telefon 43948. (1615). .
VlND Dacia 1 300 cu îmbunătățiri. Preț convenabil. Relații, | 

zilnic la croitorle-pielărio Hermes. (1612).
VlND Dacia 1 310, stare perfectă. Relații, str. Valea Unguru- Q 

lui, nr. 2, Vulcan. (1620). ■
VlND Dacia 1 300, stare perfectă. Relații, str. Jiului, bloc B, | 

ap. 27, Vulcan. (1621). •
VlND urgent Dacia 1 310, stare foarte bună. Telefon 42865. 

• (1629).
VlND casă cu dependințe, grădină șî livadă în Iscronl, preț 

negociabil. Telefon 41829, între orele 11,30—13. (1630).

Programul Ii
10 00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei
10.30 Worldnet Usia.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Audio-vizual studio.
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Reporter ’92.
18,00 Tele-discul muzicii popu

lare.
18.20 Virstele peliculei.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. Dallas. Ep 119.
21.45 Baschet: repriza a Il-a a 

finalei Cupei Campionilor 
Europeni.

22.30 In fața națiunii.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.30 Reflecții rutiere.
23.45 Vedete în recital.

De la Camera de Comerț
O societate comercială din Cluj, 

specializată in proiectarea și exe
cuția maș'nilor și utilajelor de 
capacitate mică, pentru industria 
alimentară și frigorifică, desti
nate In special, întreprinzătorilor 
particulari, oferă:

• CU LIVRARE IMEDIATA:
—- frămîntător rapid de aluat, 

cap. 60—1,7 min./șarjă;
— cutter de mărunțit fin car

ne, cap. 10—1,3—5 min./șarjă]
eXDandor de pufuleți, cap 

30 kg/oră}
— grup compresor-condensator 

ttp TGGGA — 40K', capacitatea 
friporlfică 20000 Kcal/oră, agent 
frigorific amoniac.

• GU LIVRARE IN 3—6 
LUNI, PE BAZA DE CONTRACT 

! ȘI AVANS DE 30 %

— cuploare electrice rotative 
P >t»u pline și produse de pa- 
nifioa(lo, cap. 125 kg/h;

— mașină de copt cornete de 
înghețată, cap. 300 buo./h|

— brutării complete ou capa
citatea de 1 t/8 ore și 2 t/8 ore.

Garanție 12 luni de la livrare. 
Prezenta ofertă este valabilă 
pină la 30 aprilie 1892.

• MIN IF ABRIC I SI ALTE 
UTILAJE:

— de bere, 1000—5000 litri/zli
— de ulei vegetal 1500—10000 

kg semințe/8 ore;
— abatoare și fabrici de me

zeluri de 200—2500 kg/ 8 ore)
— microsecții de îmbuteliat 

băuturi alcoolice și nealcoolice 
— 1000 butelii/eră;

— instalați) de răcit apă, bere* 
sau alte fluide;

— aparate de condiționat aer.
Informații suplimentare la te

lefon 45401 sau la Primărie, ca
mera 22.

DIVERSE
OFER „Palinka" Ungaria en gross. Telefon 70944. (1619).
BOBLEA MARIN este căutat de Judecătoria Petroșani, să se 

prezinte pe data de 3 iunie pentru divorț. (1622).
CELE mal bune, gustoase, totodată Ieftine, produse de pati

serie le găsiți zilnic proaspete, apetisante, la SIMIGERIA — Uni
tatea 385 RF.ALCOM, șef unitate — Rotaru Mariana. (1624).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
PREIAU contract garsonieră, zonă centrală. Ofer recompensă 

substanțială. Telefon 43320. (1598).

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Radu Mircea, eli

berată dc 11. T. Petroșani. O declar nulă. (1577).
PIERDUT legitimație periodice pe numele Radu Mircea, eli

berată dc U. T. Petroșani. O declar nulă. (1578).
PIERDUT tichet butelie, scria A, nr. 585, eliberat de Centrul 

dc butelii Vulcan, pe numele Murărcscu Doina. 11 declar nul. (1625).
PIERDUT stampilă ICS Mixt, unitatea 57 Vulcan. O declar 

nulă. (162R).

DECESE

FAMILIA Cionioș mulțumește fufuror celor care au fost ală
turi de noi la greaua suferință pricinuită dc decesul mamei. (1611)

MULȚUMESC fufuror celor care au fost alături de mine șl 
m-au ajutat să trec prin greaua încercare pricinuită de pierderea 
fiului meii

ROMANCIUC ClPRIAN MIIIAI (12 ani)
(4623)

COMEMORARE

SOȚIA Aurelia și Fitil Alin plîng șl acum, după patru ani, 
dureroasa dispariție de lingă ei, atunci cînd aveau mai multă ne
voie dc el, a celui care a fost un minunat om

CONSTANTIN S1MOTA
Dumnezeu să-l odihnească I (1607). . j»
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HOROSCOP ’
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie) 
Mintea vă este limpede, luați 

deciziile corecte.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

O importantă întîlnire, progra
mată astăzi, cade.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Unele satisfacții în plan pro
fesional.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

1 Contract dezavantajos, cauzat 
de motive subiective.

LEU
(23 iulie — 22 august) 

întîlnire „de gradul zero“ cu 
o veche cunoștință.

, FECIOARA
j (23 august — 22 septembrie)

Atenție la oamenii cu idei t

BALANȚA
(23 septembrie — 22 oclombrie)

Criza de autoritate de care su- 
feriți, are, evident, repercusiuni 
negative pentru cariera dv.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Speculînd o slăbiciune, cineva 
încearcă să vă forțeze mina.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

I.upta sc dă între 'interes- și 
sentiment.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O intilnire cu eîntec — la pro
priu — și restul tacîmului.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 febraarie)

Nu te apuca dc azi, de ceea ce 
trebuie făcut mîine. Graba strică 
treaba.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Astăzi vă bucurați de aprecieri 
și o atenție deosebită din partea 
colaboratorilor dv.

• Dl. SERVII III

,. j/tspons.ibil «le număr : 
4-ÂX* Sorin OPREA

* Corectura ; 
ț/tarlf-i 'ACHIREI •;« Viorica l IRIULESGtf

Cotidianul de opinie și informație al 
Văii Jiului „ZORI NOj" este realizat dc 

SOCIETATEA COMERCIALA 
.ZORI NOV S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12,06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESGU

Materialele necomandate și nepublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articole aparține, în excluși. 

| vitale, autorilor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, str, Nicolac Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 416G2 (dîrcctor-rcdactor șef)l 
41663, 42IGI (secții).

★

TIPARUL | Tipografia Petroșani, str, 
Nicolao Bălcescu nr. 2, Telefon 41365.


