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Vorbă cu vorbă, Jlpcesul Ju[ COZMA
Cu aceasta, s-a trecut la mar

torul nr. 2 IOS1F IOAN, șoferul 
de pe autobuz, care face 
Citeva precizări foarte importante 
una chiar in contradicție cu de
clarația inculpatului, dar asupra 
carora nu insistăm, pentru a nu 
influența cumva hotărirea in
stanței...

„In data de 19 iunie, in timp 
ce mâ deplasam de la Lupeni spre 
Vulcan, cind am trecut de curba 
de la service, am observat in 
fața mea. la 100—150 m, un au- 
toincărcător, care era parcat pe 
sensul meu de mers. Am sem
nalizat cu lumina intermitentă 
intenția de depășire și m-am 
angajat in executarea acestei 
manevre. Atit înainte cit și In 
timpul efectuării acesteia, m-am 
asigurat in oglinda retrovizoare, 
dar nu am observat nici un alt 
autoturism. După ce am depășit, 
cu partea din față a autobuzului, 
autoincărcătorul, am auzit o 
bufnitură. Atunci m-am uitat în 
oglindă și am văzut victima 
rostogolindu-se... Eu îmi explic 
faptul că n-am observat auto

turismul condus de inculpat nu
mai prin aceea că acesta circula 
cu viteză mare",

PROCUROR: „Dacă a văzut 
cum circula victima, mai aproa
pe de parapet sau mai aproape 

BÎJBÎ1ALA MARTORILOR (II)
de carosabil" ? „Pe acostament, 
apioape de parapet". „Cu cit 
înainte ați văzut victima ?“. „Eu 
am observat victima cu circa 10 
m înainte de locul unde s-a 
produs accidentul". „Cit din ca
rosabil apreciază că ocupa Wol- 
la ?“. „Aproape tot carosabilul 
din partea dreaptă, de pe sensul 
meu de deplasare". „Dacă ante
rior momentului cind a auzit 
zgomotul impactului dintre au
toturism și victimă, a auzit zgo
mot specific de frinare ?“. „Nu" 
„La ce distanță, înainte de a se 
angaja efectiv în depășirea Wol- 
lei, a depășit axul drumului ?“.

„Aproximativ o sută de metri". 
„In timp ce erați antrenat in 
manevra de depășire ați mai ur
mărit segmentul de drum din 
spate „După ce m-am anga
jat în depășirea autoîncărcătoru- 

lui, m-am concentrat asupra a- 
cestuia pentru a efectua corect 
manevra și nu am mai urmărit 
în retrovizor segmentul de drum 
din spatele autobuzului". „Cu 
prilejul cercetării locului faptei, 
autoturismul a ocupat o poziție 
identică cu cea avută după lovi
rea victimei sau a fost o poziție 
schimbată ?“. După multe ezi
tări și ocolișuri, ca. de altfel, la 
toate răspunsurile date pînă a- 
cum, in declarație s-a consem
nat: „După producerea acciden
tului, inrulpa’ul s-a urcat în 
au'oturisni a întors și a plecat 
spre Lupeni, timp în care victi

ma a fost transportată pe plat
forma unui autovehicul destinat 
transportului lemnelor (peridoc), 
iar la sosirea inculpatului auto
turismul nu a mai fost așezat in 
același loc, ci la o distanță de 

aproximativ șase metri de locul 
unde se afla o pată de singe". 
„La cit timp după producerea 
accidentului, li s-au recoltat pro
bele biologice ?“. „Accidentul 
s-a produs la ora 14—14 fără 
ceva. După sosirea organelor de 
ordine, nc-am deplasat, împreu
nă cu inculpatul, la Poliția Vul
can unde ni s-au pus fiolele, ca
re, menționez, nu erau prevăzu
te cu balon. Reactivul acestora 
nu s-a înverzit. Probele biologi
ce ni s-au recoltat (la spital) în
tre orele 16—17.

APAR.AREA: „Dumnealui zice 
că, de la 100—150 m, s-a anga
jat — din momentul ieșirii din 
curbă de la autoservice — și a 
depășit axul drumului, nemai- 
urmărind traficul din urmă. Cum 
își explică dumnealui că a reu
șit să intre autoturismul, din 
moment ce era ocupată cea mai 
mare parte a carosabilului cu 
autobuzul? Pentru că depășise 
deja linia care desparte cele 
două sensuri de circulației Cum 
își explică faptul că, dumnealui 
(Cozma) a reușit să intre în de
pășire și chiar să finalizeze de
pășirea. vizavi de locul unde 
s-a oprit". Martorul ezită din 
nou: „Poate că nici cu n-am luat 
tot carosabilul... Eu am luat axul 
drumului după vreo 50 de me
tri de curbă, după ce m-am ui
tat, am semnalizat și după aceea

Mircea BUJORESCU 
Ștefan CIMPOI 
Sorin OPREA
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Pentru constructori, Tichete
nota zero la... cuncepție pentru benzină |

Convorbire cu dl. ing. GHEOIIGHE ABALAȘ1, 
primarul orașului Lupeni

— Domnule Abalași, sînteți 
tinăr și ca v/rstă, și ca primar. 
Cu ce probleme v-ați confruntat 
de la începutul mandatului ?

— Sint intr-adevăr tînăr, dar 
am ceva experiență, întrucît am 
lucrat ca inginer la mina Lupeni 
și, pe de altă parte, cunosc ora
șul din 1959. Primăria se con
fruntă cu probleme destul de 
dificile și diverse. Intimpinăm 
greutăți in privința alimentării 
apartamentelor Cu apă potabilă 
și pot spune că Intr-o perioadă 
scurtă am redus restricția, res
pectiv am prelungit programul 
de livrare de la 4—5 ore pe zi, 
la circa 8 ore pe zi. Avem pro
bleme mari In domeniul salubri
zării. mai ales din cauză că nu 
se păstrează ceea ce realizăm. 
Sint încă mulți locuitori care 
nu dovedesc respect pentru păs
trarea curățeniei și deversează 
gunoiul menajer alături de con
tainer, Cu greu vom putea rezol
va furnizarea apei calde pentru toți 

locuitorii, atit din cauze care se 
regăsesc la centralele termice 
cit și din defecțiuni grave ale 
sistemului de canalizare. Am 
descoperit, cu surprindere, blocuri 
lipsite de canalizare, defecțiune 
care provine din construcție.

— Adică, așa au fost lăsate 
de constructor ?

— Exact, așa a procedat con
structorul și așa au fost „recep
ționate", sînt fără conducte co
lectoare, fără racorduri.

— Ne dați citeva exemple ?

— In cartierul „Viitorului" sînt 
blocuri fără sistem de canalizare, 
In Bârbăteni canalizarea a fost 
greșit dimensionată și din a- 
ecastă cauză s-a deteriorat. Prc-

lon MUSTAȚA
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Posesorii de autoturisme își I 
pot procura tichetele pentru ben- * 
zină după cum urmează: între 1 
6—15 mai acestea se eliberează • 
la Casa de cultură din Petro- I 
șani. Intre 18—27 mai, la Clubul I 
muncitoresc din Vulcan, iar după 9 
aceea, pînă în 31 mai, elibera- • 
rea lor se va efectua la stația I 
PECO din Livezeni. *

Persoanele handicapate, care j 
beneficiază de un supliment de . 
benzină, vor apela pentru aces- I 
ta la Corn „PECO" SA Deva,’ 
B-dul 22 Decembrie, bloc 11. La I 
prezentare trebuie să aibă asu- . 
pra lor actele necesare. (Gh. O.) I

La ce preț? j
Conform hotărîrii Guvernului 1 

României, alimentele care se li- • 
vrează raționalizat către popu- I 
lație și au rămas restanță din lu- I 
na aprilie, vor fi vindutc la pre- i 
țul vechi. „Rația" pentru aprilie | 
nu s-a modificat față de lunile • 
anterioare. Produsele cuvenite I 
pentru luna mai se vor livra la ’ 
prețul nou. (Al. II.) I

Este nevoie de multă voință 
ca să ne despovărăm de tabuuri 
al căror cult ne-a fost inoculat 
pînă la nivel celular. Dacă ci
neva s-a așezat — nu neapărat 
în chip deliberat, ci dintr-o în- 
tîmplare care își are rolul ei în 
viața noastră, — pe un anume 
scaun, s-a iscat o furtună de in
dignare, deoarece acel obiect este 
identificat nu cu un om, ca a- 
cum, ci cu o funcție. Așa ajun
gem să ne prosternăm dinaintea 
unor obiecte. Alte voci s-au in
dignat că ex-rcgele Mihai a tre
cut Pe sub Arcul de Triumf, nu 
pe alături, pe unde se circulă. 
Sint chestiuni fără importanță 
deosebită dar care se amplifică, 
după' sistemul avalanșă, în chip 
nejustificat.

CAP SAU PAJURĂ
Să lăsăm această zonă plină 

de prejudecăți, pentru a observa 
că, deși au trecut zece zile, n-au 
încetat, in unele medii, discuți
ile cu privire la vizita particula
ră a fostului rege Mihai. Sînt 
păreri tranșante, pro și contra, 
așa cum se petrece de doi ani 
și jumătate. De aceea este util 
să observăm mai atent că sînt 
două ipoteze, două fețe ale me
daliei care constituie însuși vi
itorul nostru.

Prima față a medaliei: se știa 
că domnul Ion Iliescu a făcut 
parte din structurile de vîrf ale 
piramidei comuniste. Dar in ul
timii ani era directorul' Editurii 
Tehnice. Totuși a fost ales, cu o 
zdrobitoare majoritate, președin

te al României. Ca să nu mă 
mai opresc la contestări și ata
curi, verbale și scrise, violente 
și virulente, se cuvine să consta
tăm că prerogativele prezidenția
le sint limitate la cele de mode
rator în viața politică, asigurînd 
reprezentativitatea țării și un 
echilibru în complexul mecanism 
social și economic. Temerile de 
revenire la comunism nu s-au 
confirmat. Ca om, domnul llies- 
cu este zâmbăreț, chiar dacă nu 
prea are motive să fie așa, deși 
mă gîndesc abia acum că poale 
aduce o notă de optimism In 
casele noastre.

în acest an vor fi, oricum, a- 
legerile generale. Chiar dacă a- 
lcgerile pentru forul legislativ și 
președinte vor fi simultane sau 
nu, domnul Iliescu are, obiectiv 
vorbind, șansele cele mai mari 
pentru un nou mandat. Neluînd 
în calcul nici „vizitele de lucru", 
pentru „a simți pulsul țării", ca
re prea amintesc de celelalte. Ce 
va urma după aceea, cum se 

va recepta imaginea României în 
lume, vom vedea atunci, impor
tant este că am intrat, resimțind 
dureros obstacolele, pe un drum 
fără întoarcere spre democrație.

îmi amintesc că atunci cind 
în Parlament, s-a stabilit sala
riul Președintelui, parcă cinci
zeci de mii pe lună, multă lume 
spunea cu invidie: „Uite, dom'le, 
cit are I Și stă și la Cotroceni, 
in palat". E democratic să fie 
așa, fără secrete și alte noi ta
buuri.

Acum a doua față a medaliei: 
ce s-ar putea petrece dacă Mi
hai de Hohenzollern ar reveni 
in țară ca rege, spre satisfacția 
r <nr ce doresc restaurația mo- 
narniei după un hiatus istoric 
de 45 de ani. Se poate aduce în 
sprijin un argument: s-ar pune 

punct unei zbuciumate perioade 
de suspiciune, de culpabilizări 
reale și imaginare. Mihai de Uo- 
henzollern nu poate fi suspectat 
de comunism sau criptoneocomu- 
nism, deși adevărul istoric este 
că din 1944 și pînă la abdicare 
a fost mînă în mină cu comu
niștii importați cu tancurile so
vietice. Dar asta-i altă poveste, 
ca și implicarea lui directă în 
arestarea mareșalului Ion Anto- 
neScu.

S-au făcut destule speculații că, 
asemenea Spaniei, și în România 
este dorită reinstaurarea monar
hiei. Speculațiile sînt un dome
niu teoretic steril, doar un refe
rendum național este cel hotârî- 
tor. Și care ar fi prerogativele i- 
poteticului monarh ? Ca și cele 
ale actualului președinte: media
tor, echilibru, reprezentativitatc, 
desemnarea primului ministru, 
dar după consultări cu formațiu
nile politice. Ba ar mai fi ceva 
în plus: casa regală își va redo- 
bîndi toate bunurile care au a- 
parțiout tatălui, bunicului și 
străbunicului printr-o întoarce
re la monarhie.

Nq știu dacă pămintul o să 
fie mai bine lucrat ca acum sau 
devenim mai productivi fără 
■sprijinul parcimonios al băncilor 
străine sau țarilor superindus- 
triallzate care au ajuns în aceas
tă stare numai prin muncă și 
inteligență.

Inteligență avem și noi, însă 
încărcată de îndoieli și minată 
de inapetența pentru lucrul bino 
făcut.

Tiberiu SI’ATARU



2 ZORI NOI

Departamentul Poliției din Ministerul de Interne și Sindicatul 
Șoferilor din România informează că pînă la apariția codului 
rutier, aflat in fază finală de elaborare, .permisul de conducere, 
carâ in cazul șoferilor profesioniști este considerat și act de cali
ficare profesională, se va retine, în vederea suspendării, în urmă-? 
toarcte Situații:

1. Conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului;
2. Neacordarca priorității de trecere, determinind conducătorii 

cu drept de- prioritate să efectueze manevre riscante de evitare;

Spre aducere aminte
IERTARE Șl CREDINȚA

De Ia Sindicatul șoferilor

3. Efectuarea depășirii, determinind pe cel depășit sau care 
circulă din sens invers să efectueze o manevră bruscă sau să iasă 
din partea carosabilă;

4. Trecerea peste calea ferată cînd semnalizarea luminoasă 
sau sonoră este în funcțiune;

5. Trecerea pe culoarea roșie, blocind circulația sau determinind 
pe ceilalți conducători să efectueze manevre riscante dc evitare;

6. Neacordarca priorității pietonilor la trecerile semnalizate 
punindu-i în pericol;

7. In celelalte situații, pentru care legea prevede suspendarea, 
numai dacă s-a produs un accident care nu angajează răspunderea 
penală.

în cazurile de reținere a permisului, cu excepția conducerii 
sub influența alcoolului, agentul constatator va elibera dovadă 
valabilă pe o perioada dc 15 zile, timp in care se poate contesta 
măsura.

La soluționarea contestațiilor șoferilor profesioniști (membri 
ai Sindicatului Șoferilor (din Valea Jiului n.n.) vor participa și 
reprezentanții acestui sindicat (împuternicit Vasilc Beldie — n.n.).

Membrul dc sindicat (șoferul) trebuie: a) să primească dovada 
p ntr i 15 zile: b) să lepună contestație; c) să informeze filiala.

Sindicatul șoferilor din România 
Filiala 8 Valea Jiului

1

Culegem ce-am
•Pi n al doilea deec'iliu al a- 

< ui /buciumat secol se desco
păr. e la Paris, capitfila artelor 
spr care s-a tins și Constantin 
Brnncus’, arta africană. Acum, 
«lupa mai bine' dc’ șase decenii, 
redescoperim, muți de admirație, 
alte aspecte africane. Sau pirate
rești ? Deocamdată se poartă, ca 
Gabriel Cotabiță, cercel în ure
chea stingă .și miine-poimiine o 
»a se lanseze imiștitoarea modă 
L-n pană în nări.

Zilele trecute stînd la o coadă 
la sifon (nu e nouă coada 
tifon care a ajuns și el la
preț nenegociaml de zece lei) am

la 
un

Din inițiativa Asociației foștilor 
deportați germani din Valea Jiu
lui în URSS in memoria victi
melor acestei mari nedreptăți, 
ca urmare a celui de-al doilea 
război mondial, la Biserica evan
ghelică din Petroșani a avut loc, 
zilele trecute, o ceremonie reli
gioasă dedicată dezvelirii unei 
plăci memoriale. Au luat parte 
foști deportați, urmașii acestora, 
membri ai Filialei Forumului De
mocrat German, alți credincioși. 
A fost prezent și un oaspete de 
peste hotare în persoana d-lui 
predicator 

Daume, din 
Saxonia.

Ceremonia 
concert de orgă cu piese din o- 
pera celebrului compozitor Jo- 
hann Sebastian Bach, în Inter
pretarea tînărului Cătălin Crețu, 
student la Universitatea Tehnică 
Petroșani.

In fața plăcii memoriale — 
realizată de sculptorul pctrilcan 
Ladislau Schmidt — s-a păstrat 
un moment de reculegere în 
memoria victimelor. In marmoră 
albă este încrustat, în limbile 
română și germană, următorul 
text: „IN MEMORIAM. IN A- 
MINTIREA CELOR 1700 GER-

evanghelic Ileinz 
orașul Chcmnitz —

a debutat cu un

MANI DIN VALEA JIULUI 
DEPORTAȚI 1N URSS, 1N 1945“.

Tragedia deportărilor și calva
rul suferințelor îndurate, regi
mul de exterminare din lagărele 
de muncă forțată au fost evocate 
de foștii deportați Ludwig Nie- 
dermeier și Ernest Ulrich, preșe
dintele Asociației foștilor depor
tați germani din Valea Jiului. 
In cadrul ceremonialului religios 
a ținut o predică în memoria 
victimelor dl. Heinz Daume. Pen
tru cele aproape 500 de victime 
din Valea Jiului din rîndul de- 
portaților care au pierit în la
gărele din Rusia, pentru sufe
rințele îndurate de supraviețui
tori (din cei deportați mai tră
iesc doar 180), predicatorul a 
apelat la sentimentele de iertare 
și resemnare creștinească. Pen
tru deportările din 1945 nu este 
cazul să fie culpabilizate nici o- 
ficialitățile române din acea pe-

rioadă, nici puterea
Armata sovietică n-ar fi ajuns 
sâ mărșăluiască în C 
pînă la Berlin, dacă Hitler 
a.r cotropit în mod samavolnio 
și perfid atîtea popoare, inclusiv 
cele din URSS. Tragedia ultimu
lui război 
îndurate în 
boi trebuie 
să a celui 
bunării, ca 
iertăm păcatele altora, să 
iubim semenii. Viața i 
înainte și pentru a face față vi
cisitudinilor ti, puterea să ne fie 
credința în Dumnezeu, iubirea 
de' semeni. La reculegere și cre
dință i-a îndemnat pe cei pre- 
zenți ți preotul evanghelic pen
sionar din Petroșani dl. Mihail 
Kloos. Vorbitorul a amintit, tot
odată, de necesitatea ajutorării 

celor nevoiași ți bolnavi din rîn- 
dul foștilor deportați. (I.D.)

sovietică.

Germania,
nu

mondial, suferințele 
timpul și după răz- 

înțelese ca o pedeap- 
de sus. In locul răz- 
adevărați creștini, să 

i ne 
merge

DREPTUL LA REPLICA

semănat
auzit tițiva pu%i ce-și povesteau 
filme și se intrebau dt'spre cu
tare sau cutarel solist de pe alte 
meleaguri, încălzite de la același 
etru care ne încălzește și pe noi.

Sînt semne că, în graba noas
tră de „a intra in Europa", am 
cam trecut de ea fără să băgăm 
de scamă și înotăm voinicește 
pe undeva prin Oceanul Atlantic. 
Dacă nu mi-ar aminti TVR de 
citeva ori pe săptămină, prin 
filme franțuzești scoase de la 
naftalină pe care le vedem, cu 
indicibilă plăcere, în „premieră", 
că ne aflăm totuși pe undeva 
prin Europa, mai că nu rni-aș

Cum să mulțumești clientul 
fără să rămîi în pierdere

Cca 
acum, și 
produse 
coboare, 
il face 
să iasă din joc. Adică să dea faliment.

Ca unul care urmăresc de cîtva timp acest fenomen, am 
putut .să-mi dau seama că națiunile acestea — de variație a pre
țurilor, de .rulaj rapid ai mărfurilor, dorința de a satisface pre
tențiile dc calitate ale clienților etc — sînt o lecție bine învățată 
îndeosebi dc întreprinzătorii particulari. Nu e vorba de bala- 
oarheșii care, vinerea, acoperă capotele autotuiismeloj' cu blugi și 
alto zdrențe aduse de la talciocurile din Irtanbul, ci de particularii 
serioși, proprietari de magazine cunoscute, 
mire.i de Consignații.

Mi-am întărit aceasta convingere cînd, 
pășit pragul magazinului deschis recent la 
de pe bulevardul Mihai Viteazul din Vulcan, 
supra ușii indica clar că e vorba dc o unitate 
cii-latea Comercială NAl’A SNC".

în interior, pe o suprafață pe care am 
mp, sini expuse, pe diferite piese de mobilier 
mărfuri felurite: inccpind cu nelipsitele dulciuri, produse ali
mentare de tot aiul și termimnd cu articole de incalțămintc, a- 
parate electric.', jucării ș.a. Ce. i ce m-a frapat — in 'sensul bun 
— au fost prețurile. Punga de cafea la 250 grame, de exemplu, 
costă 326 lei. „La stat", cum .pune lumea, același produs ajunge 
plna la 400 dc lei. Măslinele, la pungi vidate de un kilogram, pot 
li achiziționate contra sumei de 37.5 lei. în altă parte n am auzit 
•șă fie sub 400 lei. Li fel și margarina și țigările, sau dle produse, 

care mu indelelniceam cu privitul, o doamn i 
.a dc noua i achiziție: un ditamai i idiocaseto- 

lin televizor. Bucurii' 
altundeva nn cred ca 1 ir 
de lei, c ll dăduse pe el 

piei de, practic ind prețuri 
t, dupiî ce l-am cunoscut, 
licidecum. La noi, adaosul 
■?i putem să-l ducem pin.i 
ol de bani. I utere sul meu 
s. mulțumit .lin magazin.

vor trebui, mai ;i| oi, sa f cea la 
curatorul va înțele ge ce insesimnă 

faptul l

mai
un puști: cu cit exista mai multe magazine care 
asemănătoare, negreșit că prețurile acestora tind 
Acționează, cu alte cuvinte, principiul concurenței, care 
pe cel ncantrenat și nedispus să-i accepte regulamentele

elementară regula din economia de piață ți-o spune, 
vînd 

su

crede urechilor deoarece aud 
numai americănești'. Intr-o ve
che mentalitate fanariotă, se fac 
temenele pe la tot felul de curți, 
împrumutînd tot ce nu e de îm
prumutat. Cu mulți ani în urmă, 
in critica literară sc lansase, tot 
într-o epocă dc împrumuturi dc-a 
valma, de către Eugen Lovines- 
cu, teoria sincronismului. A asi
milării, creatoare și stimulative 
pentru originalitatea națională, 
acelor culturi apropiate spiritu
lui nostru latin.

Acum, luăm totul Iar de-a val
ma, se traduc, într-o amețitoare 
sarabandă, „best-scller-uriH fi
rave în consistență, tot felul de 
„songuri" zise într-o engleza 
dîmbovițeană, la cinema rulează 
numai filme care lac deliciul 
copiilor etc, etc. Cîți mai știu 
măcar cîtcva versuri din „Mio
rița" ? Sau din legenda „Mește
rul Manole“ ? Din păcate aceas
ta se aplica pînă de curînd 
ventiv: ce se făcea ziua se 
noaptea.

Și-n aceste circumstanțe, 
sus, prin Puteri, dar și pe-aici, 
pe jos, mai exlamă unii; „ăsta-i 
capitalism sălbatic 1“.

Culegem ce s-a semănat. Qriza 
iftorală este un abis.

in- 
fura

Pe

«ibcriu SPATARU

îndeobște, sub denu-

zilele trecute, 
parterul unui

Firma expusa 
particulară —

am 
bloc 
dea- 
„So-

în momentele iii r ire mu indelelniceam 
■ era foarte bucuroasa de noua i achiziție: 
Afon stereo, ture avea incorpoi it in el i 
..justificata, de altfel, pentru < a nicăieri 
TU pi itut cumpără cu 40 și ev a di mii 
.ta acest maga/.n. „Nu credeți ca veți 
txnăi mici dei it vecinii ?“, I am întreb; 
ItoC patronul firmei, dl Cornel N.ipa „1 
Lconicrci.il este de p 
I |b 30 la suta. Eu n
T Să rulez marfa, i 
Dacă cu protide/ a 
fel. Numai iii mo.lu
Cczm rțul particular, intr-o economi. 
avat1, iu .■ |o p e-;.si amin Imma".

uium
Ib 30 J1 L.

Domnule Redactor Șef,
Urmare afirmațiilor domnului primar Ghcorghe Stoicuța în 

interviul publicat în ziarul dv. din 25 aprilie 1992, în legătură cu 
deschiderea unui magazin COMT1M în Petroșani, aș dori sâ fac 
unele precizări.

încă de la prima întîlnire cu noua conducere a Primăriei, am 
înaintat o notă de probleme cu care se confruntă societatea pe 
care o conduc, probleme printre care se află și deschiderea unui 
astfel de magazin. Astfel, am rugat Primăria să ne sprijine în 
vederea contactării COMTIM 
nui magazin alimentar la

Ulterior, am primit o 
prin care mi se cerea să 
spațiului fostului magazin 
tatea COMTIM Timișoara.

In urma acesteia, am înaintat din nou o adresă Primăriei, prin 
care reveneam la ideea că societatea este interesată, în vederea 
colaborării cu COMTIM, chiar și în spațiul cerut, avînd în vedere 
că locatarul gestiunii, d-nul Borhină Vintilă, 
tcral la contract, însă cu unele precizări. Astfel, arătăm 
că vânzarea acestui spațiu, fără a întocmi 
baza Legii nr. 58/1991 și HG 634/1991 și 
mobilierului în pofida reglementărilor IIG 
eludarea legii.

Soluționăm această problemă în mod 
unui contract de asociere cu COMTIM Timișoara, conform pr 
vederilor Legii nr. 15/1990, sau cu încheierea unui contract i 
închiriere, la o chirie maximă de aproximativ 60 lei/mp, soluții 
discutate cu reprezentanții COMTIM, în prezența domnului sub
prefect Botoroagă. Precizăm că a doua zi după aceste discuții, 
s-a pregătit contractul de închiriere, s-a degajat spațiul respectiv 
pentru începerea amenajărilor, situație care persistă și în prezent. 
De asemenea, la toate discuțiile ulterioare în privința problemei 
magazinului COMTIM, purtate cu domnul vîceprimar Pușcaș, cu 
domnii Kovacs, Pop Ianoș, Rotunjanu șl domnul primar Stoicuța, 
mi-am arătat disponibilitatea dc a rezolva această problemă, ac- j 
ceptînd și o deplasare la Timișoara împreună cu domnii consi
lieri, dacă situația o impunea.

Avînd în vedere aspectele expuse mai sus, precum și docu
mentele anexate, găsesc că nu am obstrucționat cu nimic iniția
tiva Primăriei și nici nu m-am opus la deschiderea unui magazin 
de desfacere a cărnii în municipiul nostru, motiv pentru care 
am dorit să informez corect populația municipiului.

Vă mulțumesc.

Timișoara pentru deschiderea u- 
parterul magazinului „Jiul".
notă telefonică din partea Primăriei, 

întocmesc documentația de trecere a
„Menaj", aflat în locație, în propric-

a renunțat unii i- 
faptul 

procedura vînzării, în 
decontarea valorică a 
945/1990, ar însemna

legal, prin încheierea
re- 
de

Daniela BERILA, 
Director, Societatea Comercială 

„lfermes" S.A.

BÎJBÎIALA MARTORILOR (II)
(Urmare clin pag. I)

am luat axul drumului in brațe, 
văzind cu nu vine nimic din 
față și executam depășirea...", 

axul drumu- 
2—2,5 m“. 

cu intenția 
Cu 10 m i- 

depăși Wolla, a ob- 
că 

tot. A ob- 
oa- 

iitragere 
faptului 

l........ '.ilui și depășea?",
o prt t iz n i șoferul de 

n-a fost prezent la 
reconstituire... și unii

a fost aici, 
fiecare cilin 

știut exact

vine nimic 
executam 

„Cu cît ați depășit 
iui „Aproximativ 
AI’ARAREA: „Rula, 
de a depăși Wolla. 
nainte dc a 
servat victima, cart se pare 
era chiar aproape de 
servat cumva la victimă o 
recare manifestare tic 
către parapet, datorită 
ca venea dumne;
M.ii .im 

pe Wollâ, 
nici o 
spuneau că Wolla 
alții ia mai încolo, 
a v rut, dai nu s a 
cum a fost...". Intel 
re.i: „Martorul sa r 
inticbare: ce reacție 
lima in momentul i 
in depășire „Ce
ub.'î 7 Și a conțin

In mom> 
uimit — i

ntul fn 
o izi.ine i

între victimă și autoturism — 
dumnealui a frînat brusc sau a 
mai rulat cîțiva metri și în ciți 
metri s-a oprit dacă a frînat". 
„Am frînat constant, n-am frînat 
brusc, nu pot să apreciez exact... 
m-am oprit cu burduful în 
tul Moliei...".

Ceilalți martori vin doar 
precizări de amănunt 
răstoarnă situația, 
loan care era in 
bancheta din față, 
nil și amintește să 
cum susține apărarea — în pre
zența inculpatului: „Domnule,
parcă ar fi vrut s, se sinm i.lăl", 
Palița Ion a văzut victima pro
iectata cu picioarele pe sus (mai 
precis, i a văzut doar picioarele, 
după o denivelai • de teren), iar 
Faur Viorcl jura ca victima a 
trecut pe poarta și nu prin gard.

în încheierea ședinței 
rea solicită audierea lui 
Viorel, care „cunoaște 
anumite împrejurări". 
Dorit a Manii), procuror, 
„un nou termen de judecată, 
primul rin.l pentru 
mai toriloi

drcp-

care nu 
Astfel, Radu 
autobuz, pe 
afirmă că

fi spus — așa

apăra- 
Slcfoi 

indirect 
Doamna 
solicită 

în 
audierea 

care an lipsit, sâ se'

Electrica 
veniturile 

realizate de Drăghici Roza Vio
leta, înccpînd Cu data dc 20 iu
nie 1991 și pînă acum. Solicităm 
să se facă adresă la Oficiul de 
protecție socială Petroșani, să ne 
comunice dacă pensia de urmaș 
stabilită prin decizia din 8 au
gust 1991 a suferit modificări 
pînă în prezent în ceea ce pri
vește cuantumul acesteia .și 
sint aceste modificări, în 
afirmativ. Solicităm să sc 
adresă la Spitalul municipal Pe
troșani să se comunice cheltuie
lile de spitalizare și transport, 
bcazionaic dc internarea și asis
tența medicală a victimei Dra- 
ghici Roza Violeta. Cu privire 
la martorul Stefoi Viori i, solici
tat dc inculpat în apărare, con
siderăm că este necesara și su
gerăm admiterea audierii. Soli
cităm, 
ca parte civilii a 
colac, tatăl celor 
Toate cererile ou 
s-a stabilit noul
M AI 1992.

facă adresă la Uzina 
I’aroșeni să comunice

care 
caz 

fa», â

admiterea audierii.
de asemenea, constituirea

Itri Cuțun Ni- 
două minor-?, 
fost admise și 

termen t 19
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PARADISUL11 DURERII
între imaginație și realitate se 

interpune, de cele mai multe ori 
disprețul. Un nume de țigan nu 
înseamnă nimic cînd, sîntem o- 
bișnuiți să tratăm de pe scările 
ierarhici, mulțimea de sub noi 
sau de lingă noi, doar din citeva 
puncte de vedere. Dacă le avem. 
O cerere, un strigăt, un ajutor, 
nu sint „apanajul" puterii, ci 
osîndirea perpetuă la o istoric 
ce închide între coperțile sale 
file de jalnică durere, miros de 
crudă indiferență, distanță so
cială în numele dreptului de a 
nu avea nici un Dumnezeu. De 
la șansa pariziană a toaletei la 
geamul tinde nici vrăbiuțele nu 
vin să ciugulească vreo firimitu
ră de pîinc, există distanța dru
mului parcurs degeaba și a dis
perării umane, în sălbăticia legi
lor de care toată lumea se folo- 
sc' te numai în folosul ci.

Pe partea închisă a neputinței, 
undeva in colonia Petrocaniului, 
str. Aradului nr. 12/1 poarta dez
nădejdii este deschisă doar sca
ra, numai de speranțele unei 
mame ce-și culcă copiii într-o 
săracă tăcere, căci plinsul lor a 
devenit singura ci bucurie. Gj a- 
piaș Laura (născută la 20 mai 
1937), locuiește în casa unde, în 
urmă cu mai mult de șase luni, 
o flamă de la transformator i-a 
aprins locuința, arzind aproape 
totul, copiii fiind scoși cu o pă
tură udă de vecini. O despăgu
bire i s-ar fi cuvenit din partea 
statului, prefectul ar fi dat dis
poziție Primăriei Petroșani pen
tru un ajutor, dar declarațiile 
celei în cauză nu amintesc de 
nici măcar o vizită. Mamă a C 
copii, „văduvă" fără acte (soțul 
dispărut de aproape 12 ani), se 
luptă de mai bine de 3—4 ani cu 
puterea și cu morile de vint, in 
obținerea un>’i butelii, singura 
flacără ce ar mai încălzi cămi
nul, căci altă sursă de căldură 
ți de gătit mai ieftină nu arc. 
O sobiță fără lemne, un singur 
pat, o masă și un scaun, un du
lap din vecini, un reșou impro
vizat este singurul mobilier ce

stă mut și stingher în fața lipsu
rilor de la mîncarea adusă de 
la Cantina săracilor pînă la lip
sa hăinuțelor și încălțămintei im
posibil de procurat din cei 1500 
lei primiți sau nu trimestrial prin 
bunăvoința legii ce mai rezistă 
acordînd drepturi mamelor cu 
mai mulți copii.

Cu adeverință de handicapată, 
cu cereri și plîngeri înregistrate 
(ne spune) de pe timpul lui tov. 
Resiga pînă la zi, cu bilețele cu 
numele foștilor și actualilor func

ționari ai Primăriei, .șansa aju
torării în primul rind cu o bute
lie, apoi pe plan social, rămîne 
singura ei existență în fața celor 
aduși pe lume, din dragoste în
flăcărată, a „indienilor" ce devin 
mai tîrziu o povară cînd cuibul 
este părăsit iar societatea o in
stituție cu programe de promi
siuni și obligații.

Sorin OPREA
Porci NEAMȚU

blonda arădeancă și cea i
hategană-scumpe... Ia vedere |

In numărul G15 al ziarului 
nostru s-a strecurat o regretabilă 
greșeală. La tabelul prețurilor în 
vigoare de la 5 mai, la poziția

O bere era greu dc găsit chiar 
și înainte de l’aști. După sfintele 
sărbători, ce să mai vorbim. Ce
tățeni și cetățene, ținind în mină 
plase doldora de sticle goale, se 
intersectau ți se întrebau pe 
unde au cutreierat în căutarea 
lichidului menit să le mai astîm- 
pere arșița ce-i bintuia pe di
năuntru.

Dc 1 Mai, adică dc Ziua muncii, 
•mm a fost botezată prima zi dc 
florar, puține, foarte puține uni
ta’! comerciale — dc stat sau 
private — au putut oferi la vin- 
zare rivnita licoare. „Ilațegana" 
și „Arădeanca" au făcut, doar 
așa, cu -ochiul. După două-trei 
ore, n-au mai fost de găsit. Chiar 
și mai ocolita bere Ia halbă, roa
de în Tg. Jiu, s-a evaporat sur
prinzător de repede. In schimb, 
cei icșiți la iarbă verde au avut 
otazia să testeze calitatea celei 
din import. Cea mai tare în toa
te parcările era berea bulgăreas
că. Bună nimic de. spus, 
că la 180 Ici jumătatea 
pn a dădea mîna la mai 
dc două-trei 
labila, în principiu, 
m-nii 
dc.te, 
lip.l 
i a o 
nipt de Li 
in „încă. ătoi

A trecut și I’aștile,
Intimi Mai, vremea 
prezic meteorologii e în 
nuă încălzire —, dar slicloanțcle 
brune țl verzi adăpostind blonda 
dc Arad sau Hațeg întîrzic 
apară, Tnsotațil vorbesc cu 
grijorarc despic iminenta ci di- 
ijjare, cu prioritate, înspre înso
ritul litoral al Mării Negre. Tn 
același timp in ă. tot r| Jnt a-

ceia care găsesc un răspuns 
nit a i scoate din starea de 
lancolie. „Nu ne lasă ăștia 
mercianții adică) să murim 
de sete. în definitiv sînt și 
interesați să aducă, nu ?“. 
rect. Dar pînă atunci vor 
trebui, poate, să facă vreo 
„burți" cu bere la halbă, 
pe care unii negustori • 
care Bobotează ține mai tot a- 
iml — nn se sfiesc s-o dilueze.

mc 
me- 
(c<>- 
noi 

ei

I 
•I

Co- I 
mai • 

cîteva | 
Bere ’ 

— pentru I
I

Precizare

Gheorghc OLTEANU |

29, „abonament CER pentru 51 
km", prețul modificat este 807 
lei .și nu 307 lei, cum a apărut, 
facem cuvenita rectificare pen
tru a scuti de neplăceri atît că
lătorii cit șl lucrătorii de la a 
gențiilc dc voiaj.

Pentru constructori,
(Urinare din pag. I)

numai 
nu-ți 
mult 

v a- 
oa- 

mo- 
n au

Sti< Ic. Chestie 
pi'11 tru 

muncii cu venituri 
pentru i, desigur, 
nici ai ■■ia are, z.i< îndu-și 
dalăi sărbătoar», și-au 

gură și au ph-rat iii 
i" întreg.

s-a dus și
- așa cum 

conti-

cizez câ lipsa unei canalizări co
respunzătoare afectează nu nu
mai scurgerea apelor reziduale, 
ci și alimentarea cu apă caldă.

— Sint cunoscute aceste pro
bleme la nivel de județ l

— Sint cunoscute, dar si
că ele sint generale în 
Jiului. Ca să reparăm aceste 
neajunsuri e nevoie dc p 
tanți, e nevoie de fonduri 
care acum nu le avem. Vom 
la, in limita posibilităților, 
rezolvam tot ce se 
ilicit să nil intram 
aceleași greutăți.

— J’e plan local, • .........
in soluționarea acestor probleme.'

— Sîntem sprijiniți de unități
le de pe raza orașului, în special 
de mina Lupeni și preparație, 
care nc-au ajutat foarte mult și 
avem promisiuni cu șl în conti
nuare ne vor ajuta. Sprijin ne-a 
promis și min i Bmbăteni. Ne

par<p
Valea 
mari 

ruice* 
pe 

eău- 
i 

poate, astfel 
în iariui cu

ajută, de asemenea, in mod sub
stanțial JACMM.

— Cum sc prezintă după doi 
ani de tranziție comerțul orașu
lui Lupeni ? Sîntcți mulțumit de 
nivelul și calitatea comerțului '!

— Nil sini mulțumit. S-a do
vedit că acest sistem de scoatere 

de

Ori

să 
în-

din

lii locație de gestiune este 
pășit și gri șit.

— A fost </re-'t ((/■//< <it ?
— E greșit în concepție,

se trece.i direct la privatizare to
tală, ori răminea la 'întreprinde
rile de stat. Acum nn e nici pri
vat, nici al statului, și nu da 
rezultate.

—• /lu apărut inițiative
partea unor firme dc prefLițiiu 
românești, sau t'răinc, pentru a 
<.rea rețele proprii în oraș ?

— Deocamdată, sîntcin ocoliți 
de asemenea firme. Vom căuta 
ca tot cu forțele locale să îmbu
nătățim nivelul si calitatea 
marțului. Există o hotărîre 
Guvernului prin < are se pr

co-
a

Pensionarii minieri iși cer drepturile! 
Scrisoare deschisă 

către Ministerul Justiției
La solicitarea unui număr mare de membri ai Ligii Pensiona

rilor Minieri din Valea Jiului, Consiliul de conducere al acestei 
organizații vă adresează rugămintea dc a ne repartiza proporțio
nal cu numărul de membri, o cotă din patrimoniul fostului UGSR, 
care, de-a lungul timpului, desfășurîndu-și activitatea în condițiile 
grele ale mineritului, au contribuit prin cotizații ți prin muncă, 
la crearea acestui patrimoniu.

Vă informăm că în Vaiea Jiului există în evidența oficiului 
dc pensii peste 12 000 de pensionari minieri, iar din celelalte ca
tegorii peste 10 000. In cadrul organizației noastre sînt înscriși oa
meni reprezentind toate categoriile de pensionari.

La data distribuirii patrimoniului vă vom preciza numărul 
de membri înscriși în liga noastră.

Liga Pensionarilor din Valea Jiului este constituită legal și 
are personalitate juridică, fiind înscrisă la Judecătoria din Pe
troșani, încă din 18 iulie 1990. Sentința judecătoriei a rămas de
finitivă, fiind consemnată în registrul special al judecătoriei Pe
troșani la numărul 90 din 30 iulie 1990.

Adresăm această solicitare din dorința de a contribui la ri
dicarea calității vieții pensionarilor minieri, îndeosebi în benefi
ciul celor pensionați înainte de 1989, care au un venit lunar mic.

Sînt cunoscute, de altfel, condițiile deosebit de grele în care 
s-a muncit și încă se muncește în minele de cărbune din Valea ' 
Jiului. Locuri de muncă avînd un înalt grad dc periculozitate, ca 
urmare a prezenței metanului și a existenței în orice moment 
a amenințării exploziilor, focurilor de mină, surpărilor, gazărilor 
cu monoxid de carbon și altele. Pensionarii dc astăzi au trudit 
ani de-a rîndul în aceste mine, muncind 7 zile din 7 alo săptă- 
mînii, in schimburi de 8 ore sau în schimburi prelungite, zi sau 
noapte. Ca urmare, starea sănătății lor este precară, majoritatea 
fiind suferinzi. Afecțiunile căilor respiratorii — dintre care cea 
mai gravă este silicoza — afecțiunile reumatismale sau invalidi
tatea de diverse grade, ca urmare a unor accidente dc muncă, 
sînt. extrem de frecvente. Vîrsta înaintata la care erau pensionați 
minerii pînă în 1989 a dus la o uzură foarte mare a acestora.

Prin alocarea cotei ce li se cuvine din patrimoniul fostului 
UGSR vom putea facilita accesul pensionarilor la' tratament 
balnear în stațiuni precum și creșterea nivelului de trai al a- 
cestora. Trecerea in administrația Ligii Pensionarilor Minieri din 
Vaka Jiului a unor spații de cazare și hoteluri în stațiuni dc pe 
litoral, Olănești, Călimăne.ști, Băile licrculanc, Covasna, Eclix și 
altele ar fi extrem de utilă și ar recompensa astfel munca depusă 
timp dc o Viață de minerii astăzi pensionari.

Avem convingerea ca solicitarea noastră va fi analizată cu 
atenție și în spiritul legii înlatiirîndn-se astfel o gravă inju-titie 
socială.

Vă mulțumim și va rugăm .u primiți salutul nostru c<>rd';d.

Cupa României la fotbal
Poli Timișoara — Farul

II Steaua — Universitatea Craiova
Vineri, 1 mai în prezența de

legațiilor echipelor participante 
la marea competiție a „surprize
lor", sorții au decis nerespectarea 
prejudecăților, punînd față în 
față „imposibilul" de pînă acum 
cu neașteptatul „posibil" ce scoa
te din calcule o finala preco- 
mandată: Steaua — Universitatea 
Craiova. Primul tur se va juca 
în ziua de 27 mai, pe terenul 
primelor echipe, urmînd ca re

turul să .se joace în ziua «te 3 
iunie, pc terenul adversarilor. 
Pentru prima dată, prin aplica
rea noului regulament, echipele 
nu mai sînt victima unui s-ngur 
joc, ci își pot măsura valoarea, 
ca șl în campionat, prin două 
întîlniri ce vor decide nu arbitra- 
riul, ci adevărul. Campioana se 
cam cunoaște, cîștigătoarea Cupei 
însă e imposibil de a o pronos
tica de pc acum.

nota zero Ia... concepție
trecerea în patronarea prinuîri-.'i 
a societăților comerciale și vom 
trece la aplicarea ei. Dacă vom 
fi implicați direct, probabil vom 
obține rezultate mai bune. Exis 
tă spații corespunzătoare, cu ex
cepția unui depozit central al 
orașului. Actualul depozit este
necorespunzător, el necesită Iu
crări de modernizare. In acest
sens, avem cma prom sinm I
la județ.

— Ir . 1/ un earlier al orașului 
prin care va face plăcere să (re- 
i U ?

— Cartierul Bi .u i, atît pentru 
curățenie cit și, în general, pen
tru modul in care asociația și 
locatarii asigură întreținerea do
tării edilitare, a spațiilor verzi.

— Dar un cartier pe care aii 
prefera să-l ocoliți ?

— Mai multe, în Viitorului, zo
na pc care o numim „Cioara al- 
ba“, dar nu le ocolesc, pot spune 
că cel puțin de două ori pc săp- 
t.îmînă, alteori zilnic, trec pc 
acolo. Am reușit pînă în prezent

sa punem la punct o scara •om- 
pletă cu 30 de apartamente _ re
făcute și re late in folosință

— Are ți un ma<iazin preferat.'

— Nu.
— Dar unui in cure. nu i <»

face nici o plăcere -a inimii !
M.n multe. In general, mi-

g.i/im le noastre nil se utiieaza
la nivelii 1 pe care îl dorim. Sini
elteva încercări, dar ilu s i •>-
juns totuși J i nivelul imii n>-
merț mo. lern.

— Cu i■c încheiem eoncorhir <i
— Din partea mea iu un a-

pel. Aș \rea sa adresez acest
apel prini intermediul dv., locui
lorilor orașului, să sprijine .ai 
toată răspunderea acțiunile pri
măriei. Noi, singuri, nu putem 
realiza nimic fără aportul cetă
țenilor. Doresc .să le mulțumesc 
celor care ne-au sprijinit pînă 
acum și care sînt alături de noi 
șl sper ca numărul lor să lic din 
ce în ce mai marc pentru ca, 
împreună, sa facem orașul mai 
frumos.
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î Societatea comercială
ACROCOM SA Petroșani

str. 1 Decembrie nr. 90
OFERĂ

: spre vinzare, prin licitați»* deschisă, mijloace fixe, după 
' j cum urmează:

1. Autodubă izotermă, 16 tone tip R 12215
2. Furgon, 16 tone, dubă
3. Furgon, 8 tone, dubă izotermă
4. Remorcă auto izotermă
5. Remorcă tractor agricolă (două bucăți)

i 6. Remorcă tractor auto
■ 7. Tractor U 650
; 8. Benzi transportoare ,

9. Redresor cu tiristoare
10. Electrocar
11. Motostivuitor
12. Electrostivuitor
13. Mașină de curățat legume
11. Mașină de sortat cartofi
15. Mobilier comercial
Licitația va avea loc în data de 25 mai 1992, ora 13, 

la depozitul legume-fructe lscroni.
Pentru a participa la cumpărarea de mijloace fixe prin 

licitație, înscrierile se vor face pînă la data de 22 mat 1992, 
ora 15, la secretariatul societății și achitarea la casieria 
societății a sumei de 10°/o din valoarea minimă de înce
pere a licitației.

Relații suplini- «are puteți obține la sediul societății 
și telefon 12112.

CELE mai frumoase ginduri pentru Alin, cu ocazia Împlinirii 
celor 21 de primăveri. Corina. (1961)

VINZAIll

VIND programe utilitare, jocuri pentru calculatoare compati
bile „Sinclair*. Telefon 42078. (1911)

VIND Minibus — 21 de locuri — pe benzină, preț avantajos, 
televizoare color cu și fără telecomenzi, cu sonor și video, toate 
la prețuri negociabile. Telefon 70370, numai după ora 20. (1926)

VIND televizor color, video, dubluradiocasetofon 
tor autoturism „Opel*. Telefon 45826. (1950)

VIND casă cu grădină, ocupabilă imediat. Sat
46. Telefon 963/40725. (1953)

VIND
75 000 lei.

„Sharp",

Ciopeia

mo-

nr.

televizor color, marca Graetz, diagonala 
Telefon 43375. (1957)

orgă „Casto* CT 650, 5 octave. Caut instrumentist 
tară bas pentru trupă rock studențească. Telefon 43766. (1958)

VIND televizor color
Telefon 43659. (1962)

VIND televizor color
ra, bloc 1, ap. 1. (1963)

68 cm. Preț

VIND chi-

„Telefunken* (german), preț convenabil.

„Elcrom“, alb-negru „Mercur" Slătinioa-

DIVERSB

PRIMĂRIA ORAȘULUI VULCAN organizează, In 3 iunie 
1992, licitație publică, în vederea închirierii terenurilor necesa
re amplasării provizorii de chioșcuri pentru activități comerciale. 
Relații, la sediul Primăriei orașului Vulcan. (1959)

PRIMARIA ORAȘULUI VULCAN organizează, în data de 20 
mai 1992, orele 10, licitație publică a serviciului video-foto și 
prestări servicii la casa căsătoriilor. Ofertele se primesc pînă pe 
data de 15 mai 1992, ora 12. Instrucțiuni pentru ofertanți se pri
mesc de la sediul Primăriei, starea civilă. (1959)

V1NDEX - ZAHARIA
cu sedif.il iii Petroșani, str. Avram lancu nr. 12, mezanin, 

*01 ER X URMĂTOARELE SERVICII :
— întocmirea de acte și statute, pentru înființarea de 

societăți comerciale, inclusiv reprezentarea, pînă la obți
nerea ceitilicalului de înmatriculare;

— întocmirea formalităților necesare modificării con
tractelor sau statutelor societăților, precum și orice altă 
consultanță juridică, in materie comercială. (1923)

PIERDERI

PIERDUT carnet student, pe numele Petrică Nicolae Mircea, 
eliberat de UT Petroșani. II declar nul. (1947)

PIERDUT autorizație nr. 5181, din luna iulie 1991, eliberată 
municipiul Deva, județul Hunedoara, pe numele Birta Marcu. 
declar nulă. (1954)

PIERDUT carnet student, pc numele Negru Marius, eliberat 
UT Petroșani. II declar nul. (1956)

PIERDUT tichet butelie pe numele Jilip Ana, eliberat de 
centrul de preschimbare a buteliilor Vulcan. II declar nul. (1966)
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ZORI NOI publicitate
Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 

parteneri ?

Ape'ați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI

Numai prin intermediul cotidianului nostru intrați 
rapid și direct în toate mediile din Valea Jiului!

„Time is money“
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată in plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare graf'că 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 
„Zori noi“!

NU UITAȚI!
Numai prin noi intrați în miezul afacerilor prospere!

ECHIPA DE SERVICIU

Responsabil de număr: 
Tiberiu SPATARU

Corectura :
•mdia ACHIREf și Viorica FIRTULESCIJ

&

DECESE

COLECTIVUL ISM Petroșani este alături de colegul lor Lupu 
Constantin, la marea durere pricinuită de decesul tatălui său

LUPU GIIEORGIIE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1951)

CU inimile îndurerate, copiii, nurorile și nepoții anunță în
cetarea din viață a neprețuitului lor

OREIIOV FEODOR
Inmormintarea, în 8 mai 1992, ora 15, de la biserica evan

ghelică. (1965)

COMEMORARE

SOȚUL, fiul, Catl și Adriana amintesc că se Împlinesc 6 
luni de la decesul scumpei lor

învățătoare UIFALEAN ELENA
Lacrimi și flori pe mormîntul ei. (1960)
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Ora de închidere a ediției: 141
....... 1

Programui TV.
7,00 Tele-Matinal Mlaștinile 

Americii. Documentar.
12,10 Ora de muzică.
13.30 Jazz-magazin.
16,00 Cîntece de vitejie — 1877,
17,05 Repere moldave.
18,05 Film serial. „Dallas*.
19,00 Desene animate. .Casa 

zburătoare*.
20,00 Festivalul Internațional 

„București ’92“. Concursul 
de interpretare.

21.30 In fața națiunii: Partidele 
politice.

22,00 Festivalul internațional 
„București ’92*. Recital La 
Toya Jackson.

24,00 Reflecții rutiere.
0,15 Gong.
0,45 Campionatul mondial de 

hochei.

Cotidianul de opinie și informație al 
Văii IxiIiii „ZORI NOI" este realizai de 

<>' !• I M EA COMERCIALA
„ZORI NOI" S A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.1)6 1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BU.IORESrU

iiiiiâî

Materialele necoinandate șl nepublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparține, în exclusi
vitate, autorilor.

HOROSCOP
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)

Emiteți, Cu noșalanță, judecăți 
de valoare pentru care veți da 
socoteală.

GEMENI
(21 mai — ZI iunie)

Nehotărirea dv. lasă loc unor 
semne de întrebare. Acțiunile — 
in scădere.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Poziția dv. singulară rupe lan
țul suspiciunilor, dar vă izolea
ză definitiv.

leu
(23 iulie — 22 august)

Imunitatea la „atacurile* din 
interior se deteriorează, ca urma
re a unor dezvăluiri făcute din 
lașitate.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Ultima oră din zi vine încăr
cată cu tot ce v-ați dorit... pentru 
o zi.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Sînteți, involuntar, rotița care 
blochează angrenajul, prin iner
ție.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Un anturaj de foste glorii vă 
amețește, pînă la pierderea con
trolului de sine.

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Gaură în buget, compensată 
prin valoarea afectivă a achizi
ției.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veți cunoaște o persoană ca
pricioasă care, totuși, promite...

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 19 februarie)

Unitatea de măsură a fericirii 
dv. suferă ajustări, armoniztn- 
du-se cu mediul.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 marile)

Primiți un mesaj codificat, al 
cărui înțeles 11 descifrați prea 
tirziu.

BERBEC
(21 aaQrtia — 20 aprilie)

Răsturnare de situație, în plan 
financiar.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 267S 
Petroșani, str. Nicolae Bălceicu ar. 1 
Telefoane: 41662 (director-redactor feC)l 
41663, 42461 (secții).

★

TIPARUL | Tipografia Petroșani, «tr, 
Nicolae Oălcescu nr. 2. Telefon 41165.

sedif.il

