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Ma'adia politicianismului

A

Intîlnire cu cetățenii• •

— * vț fl
Puzderia partidelor 

care au împînzit țara 
în fața unei cumplite dezamă
giri. Senatul României a res
pins proiectul de lege privind 
finanțarea alegerilor generale. 
Fără subvenții de la buget, lip
site de o popularitate reală, 
micile partide își caută salva
rea înregimentîndu-se în coali
ții, pentru a supraviețui în are
na luptei pentru putere. Poli
ticianismul macină națiunea 
ca o maladie greu de vindecat, 
divizîndu-i forțele în mod di
abolic tocmai într-un moment 
Istoric de răscruce, care cere 
unire. 8u spiritul său hîtru, 
izvorînd dintr-o blîndețe și o 
răbdare la fel de notorii, ro
mânul nu disperă, ci face 
bancuri. In unul din acestea 
se zice că un parlamentar fă
los de ipostaza în care a a- 
juns pe scara ierarhică a po
liticii și-a vizitat de Sfintele 
Paști rudele de la țară. O 
mătușă de-a sa, mai în vîrstă 
l-ar fi întrebat pe parlamentar, 
cu ce se mai ocupă: „sînt de
putat 
niei, maică “. Căzînd 
duri, mătușa l-a zis: 
nepoate, că rău al 
junsl".

In opinia omului 
nealterat de ipocrizia 
nistă, pare deci ceva

politice 
se află

-- . »»■
în Parlamentul Româ- 

pe gîn- 
„aoleu, 
mai a-

Astăzi, 22 mai, la inițiativa organizației FSN Hunedoara vor 
avea loc două Intîlniri cu cetățenii din Valea Jiului, după cum 
urmează: la ora 16, în sala Qlubului Petrila și la ora 18,30 la 
Casa de cultură din Petroșani. Vor participa, în afară de deputății 
FSN Valeriu Butulescu, Elena Dumitru și Ioan Timiș, președintele 
Consiliului județean, dl. Costel Alic, dl. prefect Gheorghe Ivan și 
secretarul general al Guvernului, dl. Doru Viorel Ursu.

Ape'ați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI
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(oficiată de episcopul de Sibiu, 

dl. Klein Bischof. In deschiderea

i
l
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100 de ani
Cu ocazia centenarului Bisericii 

Evanghelice din Petroșani, Filiala 
Forumului Democratic German, 
împreună cu Episcopia Evanghe
lică din Sibiu a programat, pen
tru duminică, 24 mai a.c., un 
Te Deum. Slujba solemnă va fi

Congres 
mondial 
minier

CITIȚI IN PAGINA A II-A
NEDREPTATEA CU UN

SINGUR OCHI

solemnității (ora 10), este progra
mat un concert de orgă, din opera 
compozitorului J.S. Bach. Tot cu 
ocazia aniversării, filiala FDGR 
împreună cu Filiala Petroșani a 
Uniunii Artiștilor Plastici, orga
nizează o expoziție de pictură, 
grafică și sculptură în salonul 
.Cameleonul" din Petroșani. (I.D.)

I*
I
II.

»>'

simplu, 
politicia- 
demn de 

compătimit a fi, în zilele de 
azi, parlamentar. Iar lucrul 
acesta nu-i de mirare. Ceea ce 
se întîmplă în aceste zile în 
Senat și în Camera Deputați
lor nu poate să nu ne lase un 
iz amar, nouă, alegătorilor. 
Faptul că se fac și se desfac 
coaliții de partide este firesc. 
Asta face parte din jocul de
mocrației. Cu o oarecare doză 
de indulgență, putem înțelege 
șl accepta trecerile unor par
lamentari dintr-un partid 
altul sau în postul de 
pendent". 
temeinice pentru o astfel 
decizie, ca, 
nea în două mari 
Frontului Salvării 
Dar este greu de 
litatea de care dau 
parlamentari, chiar pe

in 
„inde- 

Pot exista motive 
de 

bunăoară, sciziu- 
tabere a 
Naționale, 

înțeles labl- 
dovadă unii 

par-

cursul dezbaterilor, trecînd de la 
o poziție la alta. In Senat, pe 
parcursul dezbaterii 
lui legii finanțării 
electorale pentru 
alegeri generale, 
celor înscriși la cuvînt au sus
ținut necesitatea acestei legi. 
Dar, la votare, proiectul da 
lege a fost respins, neîntru
nind majoritatea. A apărut 
astfel paiadoxul că proiectul a 
trecut cu bine, articol cu ar
ticol, de faza dezbaterilor, dar 
legea n-a fost votată. J 
mă privește, consider că 
ajuns la o concluzie 
Prea e sărac bugetul 
pentru a ne permite să 
rupem din el un miliard 
lei pentru susținerea cine știe 
căror partide sau partidu- 
lețe fără nici un viitor.

Un fapt similar s-a petrecut 
în cea de-a doua cameră le
gislativă. Camera Deputaților, 
după ce a dezbătut proiectul 
legii alegerii prezidențiale, l-a 
respins cu o mică diferență de 
voturi exprimate „contra". Se 
pierd zile prețioase. Trec săp- 
tămîni pierdute pentru conci
lieri și reconcilieri, în sterile 
lupte politicianiste. Deși se știe 
ce prejudicii enorme poate a- 
duce țării, pe toate planurile, 
întîrzierea datei alegerilor ge
nerale și prezidențiale.

Gîștigăm, în schimb, 
legătorii, experiență în 
mocrațiel. înainte de a 
încrederea noastră celor ce 
vor reprezenta interesele 
Camerele Legislative sau 
președinte al 
cumpănim în 
poate să nu 
fel un curent 
minant, care 
adevărat interesele națiunii, al 
celor mulțl, dar tăcuți, în 
na cărora se află, de fapt, 
devărata putere. Altfel, 
paștv în continuare maladia 
liticianismului, care face 
sub masca democrației, 
jocuri politice străine de 
resele noastre naționale.

proiectu- 
campaniel 

apropiatele 
majoritatea

In ce 
i s-a 
bună, 
țării 
mai 

de

noi, a- 
ale de- 
acorda 

ne
In 
ca 
sățării, trebuie 

mod temeinic. Nu 
se desprindă ast- 
politic major, do- 
să reprezinte cu

Viorcl STRAUȚ

ml- 
a- 
ne 

po- 
loc, 

unor 
in te-

r |
In capitala Spaniei, la Madrid . 

▼a avea loc al XV-lea Congres] 
mondial minier, ale cărui lucrăii * 
sînt programate in perioada 25—j 
29 mai 1992. Universitatea Teh-1 
oiea din Petroșani va fi repre-1 
rentată, la această reuniune, cia J 
O delegație din care vor face part-j . 
prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliaș,] 
rectorul universității, prof. univ. * 
dr. ing. Dumitru Fodor, prof I 
Univ. dr. ing. Kovacs Ștefan, toți • 
membri ai Comitetului interna-1 
țional, prof. univ. dr. ing. Mir-] 
cea Georgescu, prof. univ. 
ing. Vatile Zamfir, șef I 
Ing. Iosif Andraș, șef lucrări ing. 
Ilie Onica. Se vor | 
două comunicări științifice: prof. 
univ. dr. ing. 1 
plenul congresului, __ _ ____
la o masă i
mită de șef lucrări ing. Ilie Onica. 
(T.S.)

dr | 
lucrări I i

prezenta și I 
nțifice: prof. • 

Dumitru Fodor, în I 
ului, iar a doua, ' 

rotundă, va fi susți- I 
liirruri î >■> rr Tll„ ■

I
.?• • ••

Primăria generează trei cazuri extreme
primăriei 
din zona 
generat 
foamei", 

ai noștri,

de 
con
trei 

Toți 
care

Așadar, acțiunea 
a ridica chioșcurile 
trală a orașului a 
cazuri de „grevă a 
cei trei concitadini
au recurs la această soluție ex
tremă, susțin că au In felul lor 
dreptate, prevalîndu-se de actele 
ce le dețin, și care autorizează 
funcționarea acestor chioșcuri 
chiar In locurile în care sînt am
plasate In momentul de față.

Spre exemplu, dl. Dumitru Glr- 
Joabă, ce deține un chioșc de di
fuzare a presei, In zona din fața 
Oficiului municipal de poștă, po
sedă certificatul 
nr. 5069 din 13 
posedă un studiu

de funcționare 
noiembrie 1991, 
de amplasament

A UCIS UN COPIL
Au circulat 

nuri- Ba ca a 
fost vindut in străinătate, ba ca 
a fost omorit... Adevurul avea 
sa iasă la iveală doar după șapte 
luni. In mai anul acesta...

3-a petrecut in 5 noiembrie 
19'91. In acea zi, Goia Nicuhță 
din Lupeni pleacă de acasă Îm
preună cu copilul, Boca Octavian, 
de doi am. Copilul era al con
cubinei sale, O.R., provenit din- 
tr-o căsătorie anterioară. Ajuns 

la locuința unui cunoscut, Mun
tean Rusalin — unde era prezent 
ți Groza Remus — Goia și cei 
doi se pun pe băut. După ce 
„proviziile" au fost date gata, 
tustrei se deplasează in cartierul 
Ștefan, Copilul era cu ei. Și aici 
beau el ce beau pînă cind 11 se 
face poftă de-o bere. Să stingă 
alcoolul Ingurgitat pînă atunci. 
l<a localul .Floarea de colț" ajung

fel și fel de zvo- 
fost răpit, ba că a

I 
I

efectuat de 1PH Deva, iar chioș
cul sau este de construcție tipi
zata, conform proiectului elabo
rat de institutul specializat al ju
dețului.

In aceeași situație se află și 
dl. Dumitru Filip, cel care deține 
chioșcul din stația de autobuz 
Hcrmes. Pe lingă celelalte acte 
cc-i autorizau funcționarea chioș
cului, dl. Filip posedă și adresa 
Primăriei municipiului Petroșani 
cu nr. 3250, din 1 februarie 1990, 
prin care se avizează favorabil 
„amplasarea chioșcului în stația 
de autobuz Hermes, în alinia
ment cu celelalte chioșcuri exis
tente". Spicuim încă un paragraf 
din amintita adresă: „amplasarea 
chioșcului se va face in prezența 
reprezentanților serviciului de 
sistematizare al primăriei". Cu 
alte cuvinte, amplasarea chioșcu
lui respectiv s-a făcut taman in 
prezența celor care acum vin 
să-1 demoleze. Ce mai, alt primar.

alte vremuril Dar să le luăm 
ușurelul!

Deci, chioșcurile respective 
toate actele în regulă, ceea
le permite funcționarea în locu-

CU

au 
ce

GREVA FOAMEI

rile în care sînt. Singurul lucru 
pe care nu-1 au acești oameni 
este contractul de închiriere pen
tru terenul pe care sînt ampla
sate chioșcurile, deoarece aceste 

contracte au expirat pe data de 
31 martie a.c., pentru simplul 
motiv că așa au fost făcute.

Acțiunea primăriei de a muta 
aceste chioșcuri se derulează in

bazți unei hotărîri a Consiliului 
local al primăriei, hotărîre ce 
se referă la chioșcurile construite 
în mod abuziv. Scurt și cuprin
zător. Dar nedumerirea tot per
sistă. Nici domnul primar Stoi- 
cuța, nici șefa serviciului de a- 
menajare a teritoriului din cadrul 
primăriei, doamna Iuliana Făgaș, 
nu nc-au putut lămuri, dacă a- 
ceste chioșcuri- au în momentul 
de față statutul de construcții 
abuzive. Prevalarea de către pri
mărie de Legea nr. 50/1991 ni se 
pare bizară în ceea ce privește 
aceste chioșcuri, ce au fost con
struite și amplasate înainte de 
apariția acestei legi, sau mai 
bine zis înainte de apariția in-

Ghcorghe CIIIRVASA

în jurul orei 23. După citeva . 
beri, tipii devin crump și altă... I 
pasăre. Mai ales Goia și Groza. * 
Atunci, Munteanu le spune că
el ia copilul cu el. Zis și făcut. 
Pleacă insoțit de puști. Ca să
scurteze calea spre casă — Mun
teanu locuiește pe strada Stadio
nului, pe lingă Maternitate — 
o ia prin Preparația Lupeni. Co
pilul, obosit și flămlnd, începe 
să plîngă. Nervos, ca nu cumva 
să-1 audă cei cîțiva muncitori a- 
flați prin preajmă, Munteanu II 
prinde de gură. Gestul a fost fa
tal. Cind i-a slăbit strînsoarea, a 
constatat că Octavian murise. Nu 
prea dus pe la biserică, lui 
Munteanu nu 1 se face frică. Ri
dică trupul neînsuflețit al copl

(Continuare In pag ■ 2-a)

Ghcorghe OLTEANU

(Continuare In pag. a 2-a)
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Dizolvarea organizației din Petroșani a 
Partidului Liberal Monarhist

Am primit din partea biroului 
coordonare al Filialei Petro- 

a organizației
de
șani a organizației județene 
Hunedoara a Partidului Liberal 
Monarhist următorul comunicat, 
cu rugămintea de a-1 da publi
cității.

„Biroul de coordonare al Par
tidului Liberal Monarhist, or
ganizația județeană Hunedoara, 
cu sediul central în municipiul 
Petroșani, obscrvînd prin parti
cipantul său la Conferința Na
țională din 9 mal 1992 caracterul 
duplicitar de ambiguitate, com
promițător bazat pe principiu do

orgolii 
că cu 
diagnostic speculativ, prin care 
unii membri din componența Co
mitetului Director la nivel cen
tral al PLMR București caută 
instrumentarea grosolană a unui 
fel de dictat de tip comico-sati- 
ric apropiat stilului caragia- 
lian, analizindu-se și aspectul că 
s-a trecut la unele măsuri 
reorganizări ascunse, tacite 
supunere și formare a unor fi
liale duble, fără consultarea 
prealabilă a factorilor de coor
donare a vechii filiale, luîndu-se

personale de gafă 
aspect de tratament

politi- 
cu

de 
de

unele hotărîri negîndite, pripite, 
lipsite de corectitudine, uneori 
foarte superficiale, impuse cu 
duritate, restrictiv de restrînge- 
rca libertății de opinie, bazîn- 
du-ne și pe Comunicatul din 
ziarul „România Liberă" din 
12 mai a.c., privind măsurile 
speciale de excludere a dl. cer
cetător 
fir, cu 
tru nu

științific dr. Mihai Zam- 
cnrc reprezentantul nos- 
a fost de ncord, fapt ce

Viorcl STIlAUȚ

(Cootinuure In pag. ■ 2-a)
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De 21 de ani vede
Nedreptatea cu un singur ochi

Îmi spu.v cu nu va putea uita 
nicicind ziua aceea. Era dumini
ca, 21 februarie 1971, ora 10, iar 
ei lucra la un post-lr ifo de la 
putui 5 al mine! Vulcan. Deodată, 
o flacără uriașă i_a intunzeat pri_ 
virea. Lumina ocniului drept 3- 
Via s’ă și-o piardă pentru totdeau
na...

Ce-a simțit atunci? Nu poate 
ce. Nici chiar lui nu.i vine 
creadă că a scăpat cu viață 
pe urma fulgerului ucigător 
cat de la oci 6 000 de volți
transformatorului. Abia la spital, 
odată cu stabilirea diagnosticului, 
s-au văzut toate consecințele; lip
să gambă dreaptă o treime, ar
troză cot sting, lipsă ochi drept 
și arsuri multiple pe partea

■zi
sa 
de 
is- 
ai

Greva foamei
(l'rmarc din pag. I)

dreapta a k țoi. lini arată un set 
de loiogratu 'tăcute atunci, după 
accident, și in perioada de trata
ment. O zic cu nuna pe inimă, 
treuuie să aj mult ginge rece Să 
le poți privi... „Da, așa am fost 
eu", spune cu tristețe Ciglenean 
lsaia. tind a trecut prin marea 
cumpănă a vieții sale, avea 22 
de ani și jumătate. Toate visele 
sale de linar și le-a văzut spul
berate. Credea că n.o să mai a_ 
rate ca un om. Luni la rind a 
stat iiuernat in singurul institut 
de chirurgie plastică din țară, 
I-au trecut prin minte și gînduri 
negre. Noroc cu încurajările me
dicilor de acolo, că altfel cine 
știe ce se întîmpla.

Acum, dl. Ciglenean merge pe 
43 de ani. Este pensionar gradul 
doi. „De ce gradul doi, cînd pu
tea să mă treacă la gradul unu? 
se întreabă și s-a întrebat în toți 
acești pe^tc 20 de ani care au 
trecut de la accident. Pe primul 
cupon de pensie primit este în
scrisă suma de 1049 lei. Au urmat

4075 lei, 
i_a pus-o 
aprilie anul a- 
lei.

iar 
in

strucțiunilor metodologice, de a- 
plicare (la obiceiul instrucțiuni

lor, la instrucțiuni, nu s-a renun
țat încă). Dar dacă tot face pri
măria apel la această lege, facem 
și noi apel la Constituția Româ
niei, cârc prevede pe undeva cum 
că pe teritoriul României nici o 
lsgc nu operează retroactiv. Mă
car ri,cum sa nu mai aibă retro
activitate legile că lot face fie
care ce vrea. Și dacă e să mai 
facem a)>el la aceeași lege 50. 
sc pare că se specifica pe undeva, 
<l.-i â nu ne înșelăm noi cumva, 
domnule primar, că nici o eva
cuare nu se efectuează deeît în 
baza unei sentințe a instanței de 
Judecată. Dar se pare că primă
ria noastră cam face abstracție 
de legi, chiar și de oameni, căci 
• Iacă acești trei oameni, 
doi ii adăugăm și pe dl. 
Popa, care are și dinsul 
regula au declarat greva 
primăria noastră râmîne

la cei 
Traian 
acte în 
foamei, 

insen- 
-siuiiâ și ieri dimineață acțiunea 
demolatoare, se derula cu un en
tuziasm demn «le o cauză mai 
bună.

Sigur, nu noi. presa, hotărîm 
cine are dreptate sau ce trebuie 
făcut in oraș. Asta e treaba al
tora. Dar nu putem sâ nu infor
măm corect cititorii noștri des
pre cum se fac unele lucruri și 
cum se respectă și sc aplică le
gile. Vom reveni cu amănuntele 
legate <le starea sănătății greviș
tilor in zilele următoare.

I 
I 
I
Ioviio*. ouin<« v*v xvi-z ivj. uimui

măriri modice. In ianuarie 1989, 
nvoninlii nnncin.î n î 11 r» ria <-» lfl
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<le exemplu, pensia-i ajungea la 
1305 lei, iar după doi ani. in 
martie 1991, la 1491 lei. De-abia 
din octombrie același an a sărit

(Urmare din pag. I)
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ceva mai sus, la 
ullima pensie ce 
mină poștașul, în 
cegta, este de 5738

Niciodată n-a fost mulțumit
deși i s-au fluturat, pe sub sin
gurul ochi pe care-1 mai are, legi, 
decrete, IICM-uri care, după spu
sele diriguitorilor vremii, erau 
emanate pentru om, bunăstarea și 
fericirea sa. „Dom-le. n.am cerșit 
la nimeni, am vrut doar dreptul 
meu, pentru că și acum sînt con
vins că s_a comis o mare ne
dreptate sau, hai sâ-i zicem, o e- 
roare în viața unui om care a 
trecut prin ce a trecut Cred, to
tuși, că o asemenea nedreptate 
strigătoare la cer va fi îndreptată. 
Practic, spun cinstit, am 
trăit în toți acești ani mai mult 
din salariul soției. Nu vreau ca 
vorbele mele să fie luaite ca o 
lamentare, ci ca un fel de în
vățătură de minte pentru aceia
cai c fac și desfao paragrafe de * 
legi. Pentru că nu am fost nici I 
primul și nici ultimul care a su
praviețuit unui eveniment care 
mă putea costa viața".

Gheorghe OLTEAN U

Urmăriți, prindeți și arestați!-------------------- V)
Din Germania, din orașul Lokraeh, primim o scrisoare plină 

de năduf din partea unui om în vârstă. Omul — de bună credință 
— a ajutat o lichea din Valea Jiului să trăiască, să muncească și 
să ciștige mărci, cu ajutorul cărora s-a apucat, apoi, de afaceri 
oneroase in Valea Jiului. încă o pată pe obrazul țării, al Văii Jiu
lui. Facem publică scrisoarea, scsizînd în felul acesta organele în 
drept.

Dacă mai există cetățeni care au 
sînt rugați să se adreseze redacției,

DOMNULE REDACTOR ȘEF, 
ssat 
cheltuieli financiare.

Toate aceste cheltuieli 
ridicat la suma de 500. DM 
(mărci), sumă care la venirea în 
țară trebuia, conform înțelege
rii, să o predea familiei Dragoș 
Maria din Petroșani, plus 3 sa
coșe pline cu alimente, In va
loare de 112 mărci (alimen
te 92 mărci plus 20 mărci pentru 
2 kg de cafea). Din toate acestea 
a predat doar 250 mărci.

Felul cum a procedat a igno
rat ospitalitatea mea pe de • 
parte, iar la locul de muncă a 
fost prin» în flagrant delict eu 
furtul unor piese și scule, șl în 
urma acestei fapte era să intru 
în pămînt de rușine, garantînd 
pentru cinstea și corectitudinea 
acestui hoț fără scrupule.

Eu personal am fost, din punct 
de vedere moral, adine afectat 
și vă rog să luați măsuri pen
tru informarea oamenilor din 
Valea Jiului, care In general 
sînt cinstiți și corecți.

Vă mulțumesc !“.

„Subsemnatul Grausam Iosif, 
domiciliat în Germania, orașul 
7850 — Lokraeh, str. AU 20, prin 
prezenta vă rog binevoiți a in
forma opinia publică din Valea 
Jiului asupra următorului caz:

Pe baza invitației mele, cetă
țeanul Mănesc Constantin 
Paroșeni, str. Paroșeni nr. 
de la 1 octombrie 1991 pînă In 
17 octombrie 1991 a fost cazat 
la mine împreună cu prietenul 
lui Alioncsc Dumitru din 2688 
Iscroni — Aninoasa, în care pe
rioadă am suportat toate chel
tuielile necesare pentru cazare 
și masă.

Am sprijinit pe Mănesc Con
stantin să-și găsească un loo 
de muncă la o firmă particu
lară de auto-mecanică. h-am 
sprijinit pentru cumpărarea Ut 
nui autoturism „Volskswagen Pa-

din 
116,

A ucis
hiiui și il arunefi in Jiu. Intr-un 
loc in care apa era mai mică. 
Apoi se duce liniștit acasu.

A dona zi, deci în 6 noiembrie, 
Munte.mu .se scoală dis-dc-dimi- 
nonții, pe la cinci, ia un sac și 
ziein.l alor sui ca nv rge după 
cărbuni la banda (asta e ocupa
ția celor mai mulți din zona), se 
duce glonț spre locul in <are 
abandonase cadavrul. 11 ,a, il 
pun,. In sar ,i apoi j| ai uit 1 
intr-un lecautor -ic scurgere a 
•<P lor reziduali , aflat 111 apro 
ph'ri a Maternității...

Î11 I I noiembrie, mama eopi il- 
lui. după < e a < rtiitat in .lingă 
și-n dr. apta, s'-.i.eaza l’oliți.i L11- 
peni. încep investigațiile. .,D< la 
îni< put — inii p >v.stește domnul
maior 1- lor .1 Comănoiu — ne uni
«>. b n'at spiMunt- anu. Mai Î11-
♦.ii. ai i s t.i a negat 9 ar fi 1 >i;it
‘opilul. După ai'i'.i a ; . cft la
omorit 1și 1 a aruncat mir un va-
gon dc cărbune A renunțat si
1 1 vâri. inia asta, zi< >n 1 tfi 1 1
vin dut în comuna 1’ jmor.
d-ml B r 1 >v, unui tip peiil ■ u t
f pest - •aaiiiiă’1.

între timp. Miiiilr',iii;i. n Ji
‘ truicsL “ 1 ■ (loi.'l -ă ( 11 >/ 1 .1
dispui a d1 1 1 up n 1 peni. u ' a

altfel vor avea probleme cu po
liția. El însuși, le spune, va face 
la fel. Mai apoi, Muntcanu avea 
sa deipună o plîngcre la Procura
tură împotriva poliției precum 
că aceasta îl cercetează pentru o 
crimă pe care el n o săvîrșisc. 
’J’ip versat, Muntcanu va declara 
Procuraturii — după arestarea 
sa — că a mers pe toate varian
tele deoarece cunoștea, din fil
mele video, că — dacă poliția nu 
va găsi cadavrul — nu are te
meiul legal dc a i imput,1 crima.

Așadar, polițiștii din Lupeni 
1111 s au lăsat intimidați <le ame
nințările lui Muntcanu și an cer
iu '<it in continuare cazul. Mili 
metru cu milimetru. Î11 fi mai, 
d ri după șapte luni de la eonii 
lerea 1 1 unei, este descoperit ca 
davrul. I.a autopsie , a stabilit 
< au/. morții : -.fixiere m cânii a
prin obturarea C.iiloi respiratorii, 
în aceea.i zi, Muntcanu Rusalio 
este ares’.il, Î11 momentul de 
l.iți’i, îndiv 'ui si' ifla la-Deva, 
fund acuzai d< omor calificat 
impui ri\a un-'i persoane lipsite 

de ap.lraic, l’cn'rn o .m; menea 
lapla C11 Iul l’iii.il pn-vclc o 
pe Iclip-a 111 loch, -oare înlie l.'i 
-a 20 ,|c mii. I ’enti 11 v i.iț 1 unui 
copil, ,1 4 1 parc iniiilora mai 
,ih . un mame I reni ■ I
puiin -

fost înșelați de acest individ 
sau Poliției Vulcan. (M.B.)

Diesel", cu sprijinul unor

s-au
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SOCIETATEA COMERCIALA
„A6ROCOMU SA PETROȘANI

str. 1 Decembrie nr- 90. telefon 935/42412, 
SCOATE LA LICITAȚIE PUBLICA 

pentru vînzare, conform Legii nr. 58 și JIGR 634/1991, în 
data de 25 iunie 1992, următoarele active j

Unitatea Preț de Taxa de 
pornire a participare 
licitației pe activ

— Unitatea nr. 4 legume-fructe
str. A. Vlaicu (colonie Petroșani) 170 100 3000

—- Unitatea nr. 20 legume-fructe
str. Independenței nr- 10, cartier
Aeroport, Petroșani 1200 000 5000

— Chioșc legume-fructe nr. 21
Dărănești 45 000 500

— Unitatea nr. 22 legume-fructe
Lupeni, B-dul Păcii — Bărbăteni 6 023 400 6000

—- Chioșc legume-fructe nr. 31
Livezeni 42500 500

— Chioșc legume-fructe 53 Vulcan 
(demontabil) complex Mercur 29 000 500

— Unitatea nr. 46 Vulcan
str. Coroiești 3 031000 10 000

— Unitatea nr. 14 Lupeni,
B-dul Păcii (hala agroalimentară) 9 968 000 10 000

— Unitatea 28 legume-fructe
Petroșani str. Păcii cart. Aerop. 2 100 000 10 000

— Unitatea nr- 40 Petroșani
str. Plopilor nr. 15 744 000 5000

— Depozit nr. 2 Lupeni + Șopron
și rampă cartier Bărabăteni 28 985 500 15 000

Depozit Petroșani,
str. Oltului 8 (colonie Petroșani) 
capacitatea 500 tone 6 531500 5000

Terenul ocupat de active va fi supus reglementărilor 
legale în vigoare.

Pentru selecționare, ofertanții vor depune cu 10 zile 
înainte de ținerea licitației, respectiv pină la data de 15 
iunie 1992, ora 15, la secretariatul societății, următoarele 
acte ]

— dovada existenței legale pentru persoanele juridi
ce și cazierul judiciar pentru Persoanele fizice ;

— modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice;
— dovada achitării în contul societății 308434301, 

deschis la BCR Petroșani sau casieria Societății, a taxei de 
participare pentru activul la care dorește să liciteze și a 
garanției de 10 la sută din prețul de pornire a licitației, a 
activului în cauză;

— dovada bonității pe bază de recomandări bancare;
Lista cu ofertanții acceptați se afișează la sediul so

cietății cu trei zile înainte de începerea licitației.
Dosarele activelor supuse licitației și alte informații 

suplimentare se pot obține la sediul societății, dl. Rădoni 
Lăscuț, telefon 935/42442 zilnic între orele 8—14.

. Vînzarea se va face prin licitație publică deschisă, cu 
strigare, care va avea loc în data de 25 iunie 1992, orele 
10, la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani, <— Sala 
Artelor.

• •••••••••••••A

Dizolvarea Organizației din Petroșani
(Urmare din pag. I)

l-a determinat să părăsească 
Conferința ;

II O T A R A Ș T E
AIIT. UNIC. Desființarea și au

todizolvarea filialei l’LMR Hune
doara — Petroșani împreună cu 
toate celelalte subfiliale ur
nind ca. hi continuare, atît mem
brii filialei cil și ai biroului sa 
se afilieze la alte formațiuni 
societăți, mișcări politice sau 
apolitice, care prezintă o ga
ranție d<- stabilitate, de echili
bru, de unitate, de perspectivă 
și de viziune viitorologică pen
tru ono.m'i a României Viitoa 
r< ce intra in componența
CO.W ENȚIEI DEMOCR ATICE.

1 )ri<o cerere di' înscriere în 
partid date de terțe persoane in 
alarii de membrii Biroului de 
coordonare cc a fost legal con
• (ițim și rccunosi ut do PI Ml!
I liiimri șl i se conmdcra nule de

drept și neavenite". Scrisoarea 
este semnată dc: „Biroul de 
coordonare al l’LMR județul Hu
nedoara — filiala Petroșani, 
președinte ing. Gabricl Knndut, 
prim-vicepreșcdinte Gugu Băr
bii, vicepreședinte Tilca Ion, se
cretar Milcti Milan Ciiitis".

Din respect pentru adevar, 
n-am intervenit sa corectam 
textul comunicatului și hotărî- 
rii. După cum sînt prezentate 
faptele care au determinat auto
dizolvarea, sc poate observa cu 
ușurință ce a stirnit indignarea 
biroului <le coordonare : caracte
rul duplicitar, dictatul, incorecti
tudinea, încercarea de restringe- 
rc a libertății dc opinie dc care 
au dat dovada persoanele din 
conducerea centrala 1 l’LMR. 
Este o dovadă in plus a mijloa
celor murdare dc care sc folo
sesc adepții reinstimrării mo
narhiei în România, a încălcă
rii normelor și rcRtililor ele
mentare ale democrației Avem
o constitui ie apreciată. 1111 nu

l 
I

I

mai în țară, ei și peste hotare, 
în consens cu exigențele și nor
mele democrației și statului de 
drept. Forma de guvcrnămînt 
este Republica, fapt stipulat cu 
claritate în Constituție. Gu pri
vire la aceasta, a fost organizat 
un referendum, ale cărui rezul
tate sînt cunoscute. Cc urmă
resc, în acest context, adepții 
rcinstaurării monarhiei ? Desta
bilizarea politică a țârii ? Reîn
toarcerea la o formă de guvcr
nămînt statală învechită ți pră
fuită ?

F.stc dreptul democratic al 
fiecăruia să și exprime convin
gerile politice ți să lupte pentru 
înfăptuirea lor. Dar este dc da
toria fiecărui cetățean sa res
pecte legile țarii. Or, Constitu
ția reprezintă legea dc căpătîi a 
unui stat. Iată dc cc înțelegem 
rațiunile politico care au deter
minat biroul dc coordonare al 
l’LMR, filiala din Petroșani 
să-ți dizolve organizația. Dccît 
niciodată. mai bine mai • irziu...
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• în luna aprilie a.c., numărul accidentelor a 
crescut, la exploatările miniere din Valea Jiu
lui, cu încă 119. După gravitate, ele se împart 
astfel: 116 cu incapacitate temporară, două cu 
invaliditate și unul mortal. Astfel, pe 4 luni, 
avem în total 475 accidente, din care 464 cu 
incapacitate, 3 cu invaliditate iar 8 mortale,

• în cursul lunii s-au înregistrat 29 de acu

mulări de metan peste limita admisă. în 12 ca
zuri, acumulările de metan s-au datorat unor 
decuplări de energie electrică, iar în 7 cazuri, 
opririi sau blocării unor ventilatoare.

• Tot în aprilie au fost raportate la dispece
ratul RĂII, 5 surpări în abataje din care cîte 
două la EM I’aroșcni și Valea de Brazi, iar una 
la EM Lupcni.

Starea de securitate 
a minelor, 

mereu în actualitate

• Au fost înregistrate două 
Cazuri noi de focuri de mină — 
la Aninoasa în stratul 3/II și la 
EM Vulcan într-un abataj-came- 
ră tot pe stratul 3/blocul VII. In 
urma intervențiilor salvatorilor 
minieri, zonele afectate au fost 
izolate; la Aninoasa situația a 
revenit la normal. La ora actua
lă, activitatea productivă este 
afectată de 24 focuri de mină cu 
o rezervă imobilizată de 1,8 tone 
de cărbune. Avînd în vedere oă 
6 focuri au îndeplinit condiția 
de scoatere din evidență, rezerva 
imobilizată se va reduce cu cir
ca un milion de tone,

• Controalele de fond între
prinse în cursul lunii aprilie la

mai multe unități miniere au 
scos în evidență ncrcalizarca u- 
nor măsuri stabilite pentru re
medierea deficiențelor constata
te cu ocazia controalelor ante
rioare. Printre altele, este vorba 
de nefinalizarea unor lucrări de

Contribuția cercetătorilor
In centrul preocupărilor cercetătorilor din cadrul ISM Petro

șani se află desfășurarea proceselor dc extracție în condiții de 
securitate. Unul dintre obiectivele prioritare care a fost realizat în 
perioada scursă din acest an, de către cercetătorii laboratorului 
aeraj-degazarc a fost stabilirea soluțiilor tehnice de optimizare a 
aerajului general la mina Lupcni. Pentru cunoașterea stadiului 
actual al aerajului general al minei, s-au efectuat măsurători de 
specialitate la nivelul abatajelor, circuitelor principale și secundare 
de aeraj, respectiv, la stațiile principale de ventilație.

Analiza a permis elaborarea soluțiilor tehnice de optimizare, 
cu precizarea acțiunilor necesare in vederea realizării unei tran
ziții controlate a sistemului actual de aeraj, fără perturbați; ma
jore, cu implicații negative in starea de securitate a minei. Res
tructurarea sistemului de aeraj a fost propusă să fie realizată in 
trei etape distincte, care, în principal, constau din: realizarea a 
patru sisteme industriale de aeraj (grefate pe stațiile principale 
de ventilație Ileana, Suitor Central, Victoria Nouă șl Puțul 1 Est) 
in prima etapă, respectiv, a trei sisteme individuale de aeraj în 
etapa a Il-a și a III-a (prin oprirea și menținerea în stare de con
servare a stației principale de ventilație Victoria Nouă); simplifi
carea treptată a rețelei de aeraj prin iăcludcrea lucrărilor miniere 
care nu-și mai păstrează funcționalitatea; modificarea aerajului 
general pentru stratul 3 la nivelul blocurilor II și IV prin adop
tarea aerajului ascendent.

Asemenea măsurători vor fi întreprinse și la alte unități.

Ing. Liviu JURCA, 
șef laborator, ISM Petroșani

Atenție, transportoarele!
• Accidentele provocate de pornirea ne

semnalizată a transportorului pol fi pre
venite prin :

blocarea întrerupătoarelor sau scoa
terea siguranțelor fnzibile. Daca blocarea 
nu este posibilă, trebuie pusă pază la dis
pozitivele do pornire ;

afișare vizibilă i plac uU lor d< a 
'i rtizuic cu inscripția „X’u cuplați, se 
lucrează

• Reviziile -a rcpaiațiile trebuie să 
r. dea transportorului cu raclele caracteris
ticile inițiale, fapt pentru care se va ve
rifica cu atenție starea tehnică a urmă
toarelor snbansamblc: motoarele dc acțio
nare șl echipament electric; cuplajele hi
draulica fi cele scmielastice; stația dc 
acționare și cea dc întoarcere | coloana 
de jghiabi.iri și lanțul cu racb te.

întreținere, rcducercra denivelă
rilor dintre diferite abataje etc.

• Se mențin situații de ncrea- 
lizare a debitelor de aer necesar, 
datorită, in majoritatea cazurilor, 
unor instalații de aeraj necores
punzător întreținute (coloane ne
prelungite, etanșâri necorcspun- 
zătoarc etc).

• în privința depunerilor de 
praf de cărbune au fost consta-

Formalisme...
In prima parte a lunii mai, un 

colectiv al Departamentului de 
Protecție a Muncii a întreprins 
un control asupra modului de 
cercetare a accidentelor cu inca
pacitate temporară de muncă 
produse în primele patru luni 
ale anului la exploatările minie
re din Valea Jiului.

Din concluziile formulate, am 
reținut cîteva elemente semnifi
cative. Analizîndu-sc accidentele 
de muncă in perioada 1981—1991 
și primele patru luni ale anului 
1992, se constată că indicele de 
frecvență a accidentelor la toate 
exploatările miniere se menține 
aproape constant, cu variații ne
semnificative. însă, ținîndu-se 
cont de producția extrasă, mai 
ales după 1989, numărul acciden
telor este considerat foarte mare. 
Aprecierea s-a bazat pe datele 
statistice.

Din analiza dosarelor de cerce
tare s-au desprins unele nere
guli, mai precis, dovezi de for
malism. Astfel, unele declarații 
sînt date de „martori" care nu 

tale deficiențe privind prelungi
rea conductelor de apă la fron
turile de lucru (EM Dilja) și o 
stare de sistificare a minei și a 
barajelor cu praf necorespunză
toare la EM Vulcan.

• Susținerea și, în general, sta
rea lucrărilor miniere prezintă 
deficiențe la toate exploatările 
miniere. Neajunsurile constau, 
mai ales, în distanțe mari între 
coloanele de susținere față de 
cele prevăzute în monografiile de 
armare; lipsa dublurilor de stîlpi 
spre spațiul exploatat, îmbina
rea necorespunzătoare a plaselor 
metalice, bandajarca superficia
lă a unor porțiuni de galerii, a- 
mcnajarca și întreținerea neco
respunzătoare a secțiilor de cir
culație.

Referitor la activitatea stațiilor 
de salvare minieră, s-au consta
tat nereguli privind depășirea 
perioadei de reinstruirc a unor 
salvatori și expirarea termenu
lui de reexaminare medicală.

In cazul tuturor deficiențelor 
constatate cu ocaza controalelor, 
deficiențele au fost remediate 
pe loc sau au fost stabilite, în 
comun cu conducerile minelor 
măsuri de remediere.

au fost la fața locului unde s-a 
produs accidentul, nu in toate 
procesele verbale apare diagnos
ticul din certificatul medical. Un 
caz aparte, la EM Dilja: unele 
certificate medicale sînt întocmi
te cu „bonuri de mină". Nu sînt 
detaliate în toate cazurile cauzele 
accidentelor în scopul stabilirii 
măsurilor de prevenire a unor 
situații similare.

IMPRUDENȚE Șl IRAGEDII
Două evenimente tragice sau petrecut zilele trecute in Valea 

Jiului care au îndoliat familii, au îndurerat numeroase persoane, 
rude, prieteni, colegi. Ne este greu să le relatăm, mai ales că 
cercetarea împrejurărilor și detaliilor plivind modul cum s-au 
derulat se află încă in preocupările organelor de specialitate. O 
facem însă pentru a semnaliza cauza lor comună — IMPRUDENȚA 
și a avertiza opinia publică în scopul prevenirii unor tragedii 
similare.

CENTURA DE SIGURANȚA
L-AR FI PUTUT SALVA... ,

La platforma de fier vechi a 
EM Livezeni, un accident stupid 
a pus capăt vieții unui tînăr, e 
lectricianul C.K., de 21 de ani, 
cu un x'n vechime în producție. 
A căzut de la 4 metri, în timp 
ce monta suporți! la linia de con 
tact de la podul rulant. Fiind 
urcat pe geumul halei, fără să 
fii asigurat, la un moment dat 
s a dczechilibr.il și a căzut pe 
pardoseala de beton, suferind 
traumal sm cianio cerebral acut 
închis. A fel transportat, in co
ma la Timișoara. Dar nu a mai 
putut fi salvat.

I ElllTI COPIII I

Zgu Inilor a fost și sfușitul u- 
nei fetițe minore, din Lupcni, da 
torat tot imprudenței După pri
mele informații obținute de la 
Filiala Inspectoratului teritorial 
de protecție a muncii și Poliția 
din Lupcni caro cercetează cazul, 
lelița R.C., d< 12 ani -a Jucat

0 PROBLEMA
Dacă, în general, instalațiile e- 

lcctrice din subteran, posturile 
de transformare și distribuire, 
nișele de echipamente electrice 
sînt bine întreținute și exploa
tate, la majoritatea exploatărilor, 
mai sînt și cazuri de nerespecta- 
rea NPM. O problemă specială 
o reprezintă menținerea caracte
rului antigrizutos al instalațiilor, 
utilajelor și echipamentelor e- 
lcctrice. Despre neregulile din 
acest domeniu am solicitat păre
rea unui specialist, dl. ing. Ștefan 
Bcrcca, inspector în cadrul Fi
lialei Petroșani ISTPM.

Am reținut cîteva din nere
gulile mai frecvente constatate cu 
ocazia controalelor: interstițiile 
la cofrete de la nișele abatajelor 
sînt mai mari dccît prevăd nor
mele. Situația se datorește ne- 
strîngeru șuruburilor sau lipsei 
acestora. Lipsesc și casetele de 
comandă la cofrete, ca și prizele 
de împămîntare de la utilajele 
din abataje. Sînt lipsă sau între
rupte. Se mai constată că releele 
termice și electromagnetice de 
la cofrete sînt suprareglate.

S-au niai constatat cazuri de 
nefuncționare a releelor de vite
ză. iar la transformatoarele de 
foiță ușile deschise la partea de 
joasă tensiune. Cu ocazia con
troalelor, în cazul utilajelor, in
stalațiilor și echipamentelor e- 
lectrice ce prezintă un pericol 
ridicat de exploatare, s-au luat 
măsuri operative de scoatere de 
sub tensiune, iar pentru celelalte 
deficiențe s-au luat măsuri de 
remediere. Oricum, prevenirea 
oricărei situații preaccidi ntale 
presupune exigență sporită dirr 
partea personalului de supra
veghere față de respectarea NPM 
pentru menținerea caracterului 
AGR a utilajelor, instalațiilor și 
echipamentelor electrice <l n sub
teran.

cu alți c«»pii pe dealul din zona 
Ileana. Că s-a jucat era în firea 
lucrurilor. Rău c că s-a jucat în 
apropierea funicularului de steril 
al Prcparațici Lupcni, funicular 
care, fiind zi de repaos, se afla 
în reparații, cu funiile, intre 
pilonii 8—9 coborîtc la sol. La 
un moment dat, funicularul fiind 
pus in funcțiune pentru manevră 
funia de tractară s-a smucit și 
a apucat fetița, tîrind o vreo 
30 de metri, a ridicat o apoi in 
aer. traiisportîn.d-o p sic 300 le 
metri. După ce s-a observat - 
cidentnl, fitița a fost tra-a spre 
stația de acționate un li' a fo-t 
coborita di pe funii. Era • ■ a 
11 eziți...

Așadar, atenție părinți ! \‘ i
.isați copiii sa se joace m apro

pierea inslaiațiilor industrial 
fie funicular, lie benzi Iran pm 
toace etc 1

Pagină realizată de 
toan Dl'BEK

dczechilibr.il
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PUBLICITATE
Societatea comercială 
„ASTRA“ SA Lupeni 
str. Aleea Liliacului nr. 2, județul Hunedoara

ANUNȚA 

scoaterea la vînzare a activului unitatea nr. 19 Lupeni, 
situată în orașul Lupeni, str. 7 Noiembrie, avînd ca obiect 
de activitate măcelărie.

Datele economico-financiare privind activul pot fi 
consultate la sediul societății. Preselecția va avea loc in 
data de 19 iunie 1992, ora 10. Vinzarea se va face prin 
licitație deschisă, cu strigare.

Ilelații privind activul și condițiile de participare se 
pot obține la telefonul 607 10. prefix 935. ,

Taxa de participare la licitație, de 13 mii lei și garan
ția de 10 la sută din prețu] de pornire a licitației (187257 
lei), vor fi achitate în contul 3001283901303 deschis 
la BDRS^ Petroșani.

Licitația va avea loe-x în ziua de 25 iunie 1992, la ora 
10, în orașul Lupeni, str- Aleea Liliacului nr. 2.

Prețul de pornire al licitației este de 1872575 lei. 
Terenul ocupat de activ nu face obiectul licitației.

E.M. Cimpu lui Neag
VINDE

prin licitație următoarele categorii de fonduri fixe:
— categoria a 111-a ,,mașini de forță și utilaje ener

getice";
— categoria a IV-a .mașini, utilaje și instalații de 

lucru";
— categoria a V l-a ..mijloace de transport".
Licitația va avea loc in ziua de 19 iunie 1992. la se

diul EM Cimpu lui Neag, str. Principală nr. 1, localitatea 
Cimpu lui Neag — l'ricani, județul Hunedoara.

Relații suplimentare la sediul unității sau telefon 
60136 — biroul metanie.

Filiala de Rețele 
Electrice DEVA

ANGAJEAZĂ IMEDIAT
— electricieni,
pentru stațiile electrice de transformare din Petroșani, 

Vulcan, Lupeni, Uricani, Aninoasa, Livczcni, Petrila.
Condiții; vechime minimă 5 ani în instalații, domici

liul in \ alea Jiului.
încadrarea conform statut RENEL și contract colectiv 

>le muncă.
Se oferă: gratuitatea chiriei apartamentului, gratuita

tea energiei termice, tarif preferențial de 0,25 lei/KWh la 
energic electrică.

Informații; ERE Deva — Serviciul PPS, telefon 15750, 
interioare 121, 131, 132, Petroșani, telefon 41830, 42781, 
11850.

„Qra de închidere a ediției: 14

ASOCIAȚIA FAMILIALĂ j 
„SANDY BELLE“ PETROȘANI

I 
strada Horia,
VĂ OFERĂ

la prețuri accesibile, o gamă diversificată de articole pentru i 
copii și seturi pentru nou-născuți.

Program zilnic, 11—19.
Dragi părinți, nu uitați! Se apropie 1 IUNIE. (2236) •

-------------   I
S.C. „CONDOR" SA-SUT DEVA |

str. Depozitelor 21, Fax. 21175, telefon 26157, 26158, |

VINDE |

tuturor agenților economici și persoanelor particulare ur
mătoarele :

— balast de rîu; I
— agregate de rîu sortate;
— betoane și mortare;
— blocuri de zidărie din zgură; |
— Prefabricate din beton — Ia comandă; I
—- confecții metalice. |

oferă j
spre închiriere: utilaje de construcții (excavatoare, buldo- , 
zere, buldo-excavatoare, automacarale, pompă de beton, 
mijloace de transport. I

Aceste produse și servicii se asigură din localitățile: I 
Deva, Orăștie, Dobra, Bretea, Strei — prețurile fiind ne
gociabile- I

____ ________________ I 
- MICA PUBLICITATE -|

Programul TV.
7,00 Programul Televizunil Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zlleL
10.30 Film artistic.

Ou orchestra pe strada 
principală.
(Mosfilm, 1986)

12,00 Super Ghannel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15,10 Bicentenar Rosslni.
15,25 Preunlversitaria.
16,00 Limba noastră,
16.30 Muzică pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba ger

mană.
18,00 Pro Patria.
18.45 Ecranul.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial.

Familia Chlsholm. 
Episodul 13.

21.45 Studioul economic.
22.15 David Koven in concert.
22.45 Gong I
23.15 Marginalii.
23.30 Top 10.
0,05 Actualități.
0,20 Revista presei.
0,35 Magazinul de la miezul 

nopții.

HOROSCOP
, GEMEM

' (21 mai — 21 iunie)
O foame nebună vă subjugă, 

pe parcursul întregii zile.
RAC

(22 iunie — 22 iulie)
ANIVERSARI |

DRAGA Viorica Jianu, Roxana și Corina îți urează un căldu
ros „La mulți ani“. (2222). I

CU ocazia zilei de naștere, dragul meu tată, eu, Alina iți urez I 
multă sănătate, fericire, putere de muncă și o viață îndelungată, I 
presărată numai cu bucurii. „La mulți ani“, tatălui meu, Virgil | 
Serafinceanu. (2231) .

DORIM, domnule Serafinceanu Virgll ca viața să vă fie țe- I 
sută-n flori de trandafiri ’

Și-a lor petale să vă deschidă I
Un nou drum spre mari împliniri. •
Familia Stan. (2231). I

VINZARE I
VIND Renault 18 GTL, stare excepțională, piese schimb, str. I 

30 Decembrie, bloc 2, ap. 17, cartier Hermcs. (2207). I

_____________________ DECESE___________________________ I
COLECTIVUL ISM Petroșani este alături de dr. ing. Florica | 

Băîtărcțu, la marea durere, pricinuită de decesul mamei sale. .
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2253)

CU profundă durere anunțăm dece$U| dragului nostru 
COLDA 1OAN (88 ani)

11 plîng fiica, Lucica, nepoții. Silviu ți Fulviu, Gara $■ Irina 1 
ți străncpoalcle Antonia ți Raluca. J

Inmormtnlarea va avea loc sîmbătă, de la Biserica unită Vul. . 
can. (2255) I

CU adine regret, anunțăm decesul unchiului ți cumnatului • 
nostru ■

COLDA IOAN 1
Familiile Tofan ți I.upța. |
Odihnească-se in pace! (2256) .
FAMILIA Rusu mulțumește tuturor celor care au fost alături 

de ei, la dureroasa pierdere a celui care a fost 1
Maior (in rezervă) RUSU VASILE I

Odihnească-se în pace! (2262) 1

COMEMORARE

PIOS omagiu, la împlinirea a șapte ani de la decesul iubitului 
nostru

ȚIGARAN CONSTANTIN (CODICA)
Recunoștința celor care li vor dărui o clipă de aducere aminte. 

Familia. (2252)

Sînteți, involuntar, filiera 
prin care se scurg informații 
valoroase.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Veți fi constrins(ă) să luați o 
atitudine bătăioasă, pe care o 
veți regreta.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Abuzul de excitante șl stimu
lente începe să-și arate efectele.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie'

Zi senină, sub toate aspectele.
SCORPION

(23 octombrie —- 21 noiembrie)
Nervii vă sînt suprasolicitați. 

săgetător 
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Afacerile mărunte sint favori
zate.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veți pierde mult timp în fața 
televizorului.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie —■ 18 februarie)

Insistați să aflați amănunte 
de la insolitul dv. vizitator I

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Clipele cele mai plăcute io 
petreceți departe de casă.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie) 

împrejurările impun sacrifi- 
4cii bănești substanțiale.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Forța gindirii dv. contracarea
ză, cu succes, forța brută care 
vă amenință.

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 
ȘTEFAN CIMI’OI 

Rerponsabii de număr ! 
GHEORGIIE OLTEANU

Corectura J
Emilia ACHIREI ți Viorica FIRTULESFU

0

Cotidianul de opinie țl Informație al 
Văii Jiului „ZORI NOI* este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI* S A, 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06 1991 
■ Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCF.A BUJORESCU

0
Materialele necomandate țl nepublicate 

nu te restituie. Responsabilitatea morală 
ți Juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse fn articole aparține. In excluși, 
vitale, autorilor.

■
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