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| Simpozion

I Cărtuneie și economia de piață
Intre 23—25 iunie s-a desfășurat la Tg. Jiu un important sim- 

Ipozion internațional organizat de Comisia Economică pentru Eu
ropa a ONU și Comitetul pentru energie — grupa cărbune. Tema 
simpozionului : „ADAPTAREA INDUSTRIEI CĂRBUNELUI DIN 
EUROPA CENTRALA ȘI DE EST LA ECONOMIA DE P1AȚA“

Au participat peste 30 de manageri și specialiști din cele 
Imai importante societăți miniere din Anglia, Belgia, Republic i 

Cehă și Slovacă, Germania, Italia, Polonia, Ungaria, Federații 
IRusă și altele. In cadrul simpozionului, gazdele — șpecialiști din 

cele două regii autonome de cărbune din țara noastră, a huilei 
Iși lignitului — au prezentat subiectele : „Schimbări structurale ?i 

de conducere în principalele bazine miniere" și „Costurile de 
[producție în minele subterane și cariere din România". Oaspeții, 

la rîndul lor, au abordat aspecte concrete privind situația actu- 
Ială a pieței globale a cărbunelui și tranziția spre economia de 

piață a industriei miniere.

IDin partea R.A.II. Petroșani a participat la simpozion un 
grup de specialiști, condus de dl. ing. Cornel Burlec, director cu 
î investițiile din cadrul R.A.II. Vom reveni cu amănunte. (I.D.).
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Consemnam, pentru memoria timpului, 
evenimentul de excepție inscris în patri
moniul spiritual al Bisericii Ortodoxe 
Române prin canonizarea unui mare nu
măr de „vrednici trăitori, mărturisitori și 
apărători ai sfintei noastre credințe". A- 
cest act de cinstire a avut loc duminică. 
21 iunie, la Biserica Sf. Spiridon din 
București, în evlavia credincioșilor care 
au ținut să fie prezenți în număr mare 
la o recunoaștere — nicicînd tardivă — 
a rolului lor în istoria frămîntată a Bise
ricii Ortodoxe Române și a poporului 
tru.

Piin Act Sinodal au fost înscriși 
rindul sfinților români: sfinții cu,vioți 
de la Prislop, Antonie de la Iezerul
cea, DaniiI Sihastrul, Ghcrman al Dobro- 
gei, Ioan de la Neamț, sfinta cuvioasă 
Teodora din Munții Neamțului, sfinții 
preoți mărturisitori Ioan din Cavnic și 
Moisc din Sibiel, sfinții ierarhi Antim I- 
vireanul, Iosif din Maramureș, Ghclasle 
de la Râmeț, Lcontie de la Rădăuți ca și 
binecredinciosul Voievod Ștefan ccl Mare 
și Sfint, împreună cu martirii Brâncovpni, 
Constantin Voievodul, cei patru fii ai sui 
Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetni
cul lanache. Sfînlul Sinod al
Ortodoxe Române a făcut și un act de în
dreptare prin cuprinderea în întreaga 
ortodoxie românească a unor sfinți care

nos-

în 
Io in 
Vil-

Găsit mort I

I
I 

si 
decedat. Poliția I 
i ri /fiii fV t *I

Ieri dimineață, în Vulcan, pe 
strada Dacia a fost descoperit 
cadavrul lui Mocian Augustin. 49 
de ani. La ora cind am cules in
formațiile, nu se stabilise în;.. 
din ce cauză a < 
efectuează cercetări. (Gh.O.).

cat unu' ALCATEL..

Fel iniei ii fiancczi sînt pentru 
a doua oara la intrările din Pa
ri-.. Și au venit nu numai cu, 
tractoarele ci și cu produsele k 
• -zon, din grădini și do pe c.mp, 
p care l' -au expus pentru a fi 
mai convingători. Prin acest pro
test ei iși e ■primă dezaprobarea 
fața dc acoicl.il, din 21 mai, de 
la Bi u.iclh , -încheiat după 18 
luni du n-.gr. i«i i intr(. miniștrii 
agi V ulturii diri cele 12 state com- 
p-irienle aiC Bieții Comune, refe
ritul la ci p'iiitiia i lieola co
mună. Sistemul prețili ib.ir garan
tate, ccl caic a dus la acumulări 
ex< edentai e Hm ce in ce mii 
scumpe, este înlocuit printr-o 
altă formulă al cărei s( op este 
sa facA c >mpi litiva agriciiltiir-i 
europeană pe piața m indială. 
cum remni' i ziarul „Dic V/elt’1 
Desigur c.'i agriciiltm a va fi sus
ținută și in continuat? dar arest 
sprijin va consta în prime di-

i

Bisericii

anii 1950 și 1955 au fost canonizați doar 
unele eparhii. Pentru toți cei înscriși 
nepieritorul patrimoniu al spiritualită- 

datele 
în

in 
în 
în 
ții 
de 
tradiția credincioșilor noștri.

Evenimentul canonizării a avut loc 
puține zile în urmă și îl consemnăm 
atare, după cum am menționat, 
memoria timpului. Avem și un temei, să 
zicem, profesional. Născut în Iviria — 
Georgia, în jurul anului 1660, Antim Ivi- 
reanul. Mitropolit al Țării Românești în
tre 1708—1716, a fost cel care a înființat 
tipografiile de la Snagov și Rîmnic. Păs
trător de limbă românească, el a tradus 
prețioase scrieri morale și de cult In 
greaca veche și a publicat opere de ne
pieritoare valoare istorică. De la el ne-au 
rămas „Didahiile", cuprinzînd 35 de pre
dici manuscrise, operă care deține un loc 
aparte în spiritualitatea românească. Sâ 
mai reținem un amănunt: Antim Ivirea- 
nul fost mitropolit, talentat minlaturist 
sculptor și portretist va fi prăznuit în 
întreaga ortodoxie românească în data de 
27 septembrie, 
pentru viitor, 
și spre trocul, 
tor tipograf.

ortodoxe au fost comunicate 
prăznuire, așa cum au intrat ele

cu 
sa 

pentru .

zi in care deodată cu grija 
ne vom îndrepta un gînd 
cu pietate pentru un crea-

Ion MUSTAȚA

Șomajul
La oficiile forței de muncă ale Ministerului Muncii și Pro

tecției Sociale erau înregistrați în țară, la 22 iunie 1992, 409 780
șomeri. Cei mai loviți de șomaj sînt muncitorii, ei reprezintă 05 
la sută din total, adică 355 356 persoane. (T.S.)

A.

întreruperile
Întreruperile emisiunii TV din 

ultimele zile nu se datorează 
faptului — așa cum vorbesc rău
voitorii — că „ăia de la releu 
habar n-au ce se-ntîmplă. eă 
stau și beau cafele". Ne-am in
teresat șî am aflat că deranja
mentele sînt cauzate de desele

nu sini voite
descărcări electrice care au 
ca efect căderea rețelei de 
mentare a releului. Evident că, 
pînă la intrarea în funcți >ne a 
grupului, a durat ceva timp, res
tabilirea si îaliti nepuilnl'i-se 
face cit ai bate din palme — așa 
cum ar dori unii- (Gli O.)

avut 
ali-

Justiția și Honecker
Justiția berlineză a terminat, din luna mai, rechizitoriul îm

potriva lui Erich Honecker și a fidelilor Erich Mielke, Willi Stoph, 
Heinz Kessler, Fritz Streletz și Hans Albrecht. Adică membrii 
fostului consiliu al apărării din fosta RDG.

Dar Erich Honecker se află tot la ambasada chiliana din Mos
cova și încă nu este intenția dc a fi predat autorităților germane. 
La trei ani după dărimarea zidului din Berlin se vor putea judeca 
acțiunile de teroare ordonate de conducerea RDG: împușcarea 
celor care încercau să fugă în RFG, minarea și montarea unor 
dispozitive dc tragere automată dc-a lungul liniei de demarcație 
și a zidului din Berlin. Pentru a elimina riscul unui eșec al pro
cesului s-a anchetat minuțios întrebarea de fond care este „cri
minalitatea statului". Pe banca acuzaților trebuie să sc afle cei 
vinovați de moartea a 200 de persoane care voiau să treacă zidul. 
Condamnarea celor „mici", a grănicerilor, nu are nici o valoare 
dacă nu sînt judecați cei „mari", adevărații autori ai crimelor.

(traducere Tiberiu SPATARU)

STEAUA — câștigătoarea
Ultimul act al acestui cam

pionat de tradiție s-a încheiat 
miercuri, odată cu finala Cupei 
României. După un 
pulat, care a necesitat 
giri și lovituri de la 11 
toria a revenit echipei 
care a transformat trei 
de la 11 ni, adjudecînilu-și vie-

meci dis- 
prelun- 
m, vic- 
Steaua 
lovituri

Cupei României la fotbal
toria cu 4—3 și astfel a intrat , 
în posesia Cupei Romanici. A- 
șadar, reprezentanta noastră în 
Cupa Cupelor va fi STEAUA , 
București, iar Politehnica Ti
mișoara alături de Electropu- 
tcrc Craiova și Universitatea 
Craiova vor juca in Cupa UEFA.

Oin ce-i bun, ei învățăm...
r<-cte care să compenseze pi rd 
rib de venit ale scâ.lciii pre, (uc- 
ției, încurajarea unor zone rura
le și va ircompen i el'ortiirili- 
de apărare a mediului iacoujuia- 
tor. Pi intr-o ..r adere . rog: c iva 

a prețui ibir agricole se va a- 
jiinge Ja nivelul pr< țari
lor mondiale. J’iața ( ema
nă spcia sii «vite formarea u- 
nor stocuri ncvand.ibile și să 
conving;, fermiei ii sa iuti ebuin- 
țvzc cei alele la lllaiiil'ea ani
mal lor. Ceea ce, se spune, este 
m ii rentabil, astfel incit să nu 
sc mai siibvențioiiezr-, iii viitor, 
doar e -loriul, c,i acum.

Cea mai mai'- parte a țărani
lor, adie a fermierilor, nu sînt 
dc acord cu aceste tendințe. Sc- 
t'-mul prețurilor asigurate, care 
formau pină acum politica agra- 
lă Și car,, erau in funcție de 
costurile de producție, ic c'ladea 
gaianți.i c;'i pot sâ-și v mda pro- 
du le fara sa Sc teamă dc sc 
dei i i vcniltn ibir. A .a se piofi'a 
de suliVențiibJ Vi p i Comune ' ui 
dieatid fermierilor socoteje 
tri- oi . ii de ia si-ti inul dt sa ti
nere a prețurile jtl ajutoarele 
directe implică riscuri în finan

țarea agriculturii, albă se poate 
revizui oclaln cu orice alta ori. n- 
f o e politica european.,.

Deci aceasta c te, in esență, 
motivația prolc- tului k imieiilor
francezi, de neînțeles pentru noi
deoarece.- țăr.n 11 i i români și-au vă-
zut do [real munriml din z )-
rii zilei pin.. la căderea intu-
m riciiliii.

I’en'ru că in acordarea de cic
dil- banc fie nu lic nici o cb.c
l'ellțu llltle un ;.',ent 'econom..'.
iin eonii rina nt și im agriiubor,
cind c vorba du dobinda, agriiiul-
tura române a ■i a fost imp.nsă

indarăl cu mulți ani. La noi s-a' 
arat cu vacile (care trebuie să 
<b i și lapte..), caii sau alte ani-, 
male. Toltiți pămintul este bine1 
*it rat, acolo unde sa arat, dar i 
nu este posibil ca la ,fn latul mi
leniului al d ăl o. cind in Europa 
se incir ijt uză limitarea produc
ției aji. ic-ole și fermierii iși ma
nifesta d cordul, , a.:: n ultiira
no.r.tia i fie lăentJi dc i -l- ,-t--,
să pluti ; ă in voia ' tdu dor a- 
ci»9for vremuri. Cu .‘ .iu f..:;i si i-

Tibcrii St» 1TARU

iinul i -arăimcnt ir și gitv- ru
ta 1, icidbira va r. naș’ <• »
P- .■■■UI C' i PliBnix, și vom
)■ 1 . ilv.a timp, nu m-d t, ll!’<
IjC Lmt ic-iil a- 'mân l->r cu a.n rm a ilbi.- f an- -; afi iti acum.
ca in anii, hiiai 11 nib.il 1 a
ti e V .„iiei, la int: arca in Pari <

1 lin i ■ < e bun iui . vAhun
nl mi. dc la alții...

acoicl.il
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UNU’ GOGUȚĂ
Nu « nici un fel de glumă. Domnul Goguță 

(și mai cum 7 — am întrebat noi 
ni s-a răspuns) face crize 
minei fscroni.

ACTUL 1, mai exact, 
dintre cei mulți care „se 
Societatea comerciala D.amant SA, sub oblădui
rea prea fericită a știm noi cui, s-a prezentat 
cu iași, marți„ 23 lume, la bufetul de incinta 
al EM lscroni și a demontat (parțial) un utilaj 
frigorific.

ACTUL II. Același personaj, insoțil de un 
oarecare amator de chilipiruri, „comersant* pri
vatizat, a încercat să „udice* utilajul frigorific, 
pe motiv că. in uirna unei licitații ambiguu *- 
nunțata in presa, respectivul „comersant și a- 
propnar* și-ar fi adjudecat utilajul. Asta s-a 
întimplat miercuri. 24 iunie, in jurul orei 9. 
Tot in incinta minei lscroni, oamenii, văzindu-se 
lipsiți de elementarul bufet de incintă, cheamă 
sindicatul minei. Adică pe domnul Traian Ra
gea. liderul sindical. Se ajunge la o situație 
încordată. Domnul Goguță amenință cu Poliția. 
Eroare, domnule Goguță. Acum lucrăm numai 
in temeiul legii. Poate că la „Diamant*, deo
camdată SA. se lucrează altfel. Nu știm. Vine 
domnul Ragea. „Nici un utilaj nu iese pe poar
ta minei*. Că coada intre picioare, „Goguță—u- 
tilaj* pleacă. Doua ore mai tîrziu apare domnul 
Macarovschi. Ton blînd. Cuminte. Semn că nu 
sint toți un fel de Goguță furiosul. Sau s-o fi 
schimbat strategia pe parcursul celor două ore. 
Ora 11.30. ftăspunzind chemării oamenilor de 
la mina lscroni, ajungem la fața locului. Doam
na Ana Fekete, gestionarul bufetului, ne rela
tează situația. In unitate, mărfuri in valoare de

„Armand* — 
de autoritate in curtea

dumnealui, adică unul 
spetesc muncind* ia
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„FIȚELE“ LUI
circa 1 milion de lei. Mărfuri perisabile — sa
lam, ouă, brînză, alte alimente — în valoare de 
peste 200 000 lei. Afară este cald. Utilajul fri
gorific este debranșat din ajun de domnul 
Goguță, curelele au fost luate. Marfa se alterea
ză sub ochii noștri. Aflăm că nea Goguță, este 
implicat și in nu se știe exact ce afacere cu 
niște persoane — chipurile specialiști în între
ținerea utilajelor frigorifice — indivizi care au 
păpat bani de la 
care mai multe 1 
gorifice nu 
gestionarei, 
că va avea 
Fekete. „Cu 
de muncă*.
nu a știut de licitația folosită ca „argument for
te* de Goguță al nostru, nici sindicatul și nici 
consiliul de administrație al minei. Că este așa 
sau nu... Domnul Ragea, liderul sindical con
firmă. „Nu am știut de licitație*. Acuzațiile îm
potriva SC „Diamant* SA curg. Fondate 
nu, greu de spus. Cert este că „un dinte 
tare* există în rîndul minerilor împotriva 
mantului*. Asta-i...

EPILOG. Pe moment, conflict aplanat, 
matic, din partea domnului Macarovschi, 
înțelepciune și fermitate de liderul 
Asta a fost miercuri. Dar mîine sau luni ? Cu 
ce drept Goguții ăștia sfidează pe oricine, pro 
voacă sau instigă ? Și cit oare, ne permitem 
să întrebăm, rămîne beneficiu net ? Și mai 
Ies unde ? Și cui ?

i „Diamant* SA, drept pentru 
luni, in acest an, utilajele fri- 

au funcționat. Mă rog, este părerea 
„Domnul Goguță m-a amenințat 

el grijă de mine* — spune doamna 
alte cuvinte, că voi rămîne fără loc 
Mai aflăm că gestionara Ana Fekete

sau 
foarte 
„Dia-

Diplo- 
cu 

sindical.

3'

Anchetă realizată de 
Călin IIOLBAN

>ă 
țara 

Se 
chf- 
bar-

In sfîrșit, aflăm cu satisfac
ție că Guvernul a definitivat ho- 
tărirea menită t>ă stopeze și 
prevină introducerea In 
noastră a deșeurilor toxice, 
va pune capăt „agresiunii 
mice asupra României*, act
bar, căruia însuși primul minis
tru i-a găsit „prea multe expli
cații*. Să zicem că va fi bine, 
adică cel puțin de o grijă 
tem scutiți pentru o bucată 
vreme, pînă cînd forțele 
ne-au atacat cu butoaie 
vor schimba ambalajul

care 
toxice 
deșeu-

grosolan amestec in c-onștimț* 
liberă a individului, cu * lntențiiâ 
de a o influența, potrivit intere
selor autorilor ei.

Mari recipiente cu deșenri 
ideologice pregătite pentru Euro
pa de Est sint deversate în Româ
nia țară care pesemne că fi 
incomodează foartw mult pe ai>- 
torii de ideologii, prin comporta
mentul el neclintit. In timp et 
alții se dezbină, România e stifc- 
gii'a care dorește să se uneaaefl. 
In timp ce alții au pornit re
lansarea cu datorii externe de

Deșeurile toxice ale 
ideologiei

î98!S2£KMMM«MMmte!£St9n9S£K8esSS9nc!^t^:TSMi

rilor. După ce-1 schimbă, faptele 
pot deveni imprevizibile. Sub ce 
formă vor mai fi introduse 
șeuri ? 
vom fi

Pînâ
tărirea

Poftiți la
A venit pentru toți vara. Căl

dură m.ire ce mai... Și ce poate 
face omul pe zăpușeala ? Mai bea 
o bere, fără gheață, că deh, in 
Petroșani nu prea avem aseme
nea produs rar. Sau. de ce nu'! 
■Maninca o inghețată, că tot se

înghețata
găsește peste tot pe centrul ora
șului Petroșani. Sau mai bine zis 
se găsea. Nu cu mult timp m 
urma, pe centrul orașului 
existau asemenea chioșcuri ce 
ofereau inghețată oamenilor 
mari dar mai ales copiilor.

Fără
Exasperat de așteptare, dom

nul Nicolae Alarinescu 
tacerea locatarilor și ne 
tește plin de năduf, 
multa vreme,

sparge 
poves- 
fuarte 
1 de

De 
blocul nr. 

pe strada Venus din Petroșani 
nu mai are apa potabilă pentru 
oameni decît la etajul I. Cele
lalte apartamente sini complet 
lipsite de posibilitatea de a 
avea apa de băut. Despre apă 
calda nici nu poate fi vorba, 
căci sînt uni buni de cind acest

apă
bloc a fost dat uitării de gospo
darii orașului. Și a fost uitat nu 
pentru ca nu ar ști despre ne
cazurile oamenilor din acest 
bioc, ci pentru ca mai nou se 
pare că toți ranun indiferenți 
la necazui i. Insa, după cum ne 
spunea domnul Marinescu, in
diferența se spulbera cind e 
vorba de încasat bani. Adică 
oamenii nu au apă, dar de plă
tit plătesc fest, la prețuri ma
jorate. Asta da treabă! țG.C.)

Acum poți muri de căldură. 
Ca nu mai sini pe centru chioș
curi și nu mai este nici înghe
țata. Cineva spunea ca ar putea 
sa se găsească înghețată in noua 
zona comercială a orașului Pe
troșani: zona „Cornișa", undeva 

.pe la căpătui pieței, căci aceasta 
zona este înființata de primăria 
municipiului.

Numai că o privire aruncată a- 
supra zonei „Cornișa*, convinge 
și pe cel mai optimist ca este 
dc-a dreptul o zonă moartă și 
nicidecum comericală așa cum ar 
fi dorit primăria. Din cele vreo 
nouă chioșcuri mutate cu voie 
sau fără voie pe „Cornișa*, nu 
funcționează nici măcar unul. 
Vadul comerical este zero. Așa 
că invitația „poftiți la îngheța
tă ramine deocamdată doar • 
iluzie. (G.C.).

de- 
Caci e greu de crăzut că 
lăsați în pace !
una, alta așteptăm și ho- 
care să stopeze și să pre

vină introducerea în țară a 
„deșeuri*. E vorba despre 
ide.'cgice, care au înflorit 
ciupercile după ploaie.

Constatăm cu stupefacție 
lansări ale unor ideologii 
import adresate cu 
„celor nemulțumiți*, 
flă în haos*, 
bușește*, 
mai are 
nu stipinește 
ie putem 
merarea 
sența ei. 
cu totul 
plinea la 
finit generalul: 
tă !“. Silit lozinci, desigur, și 
primul îndemn este sa fim mii 
înțelepți decit megafonul, să nu 
le dam importanța. Dar repeta
rea lozincilor nu e altceva decit 
ideologie, despre care însuși En- 
gels a spus, într-o clipă de sin
ceritate, că este o falsă conștiin
ță. Falsa și toxică, pentru că o- 
rice ideologic nu-și propune și 
nici nu face altceva decît un

altor 
cele 

ca

re- 
din 

precădere 
„Țpra se a- 

„economia se pră- 
„mizeria socială nu 
măsură*, iar „guvernai 

inflația*. La nevo- 
lărgi lista, dar nu 

este importantă ci 
Pornind de la un 
particular — a 
un magazin — este de- 

„țara e înfometa- 
Sint lozinci, desigur,

enu- 
e- 

caz 
lipsit

ordinul miliardelor (de dolari'), 
țara noastră face „pași mărunți** 
și evită o penibilă îngenunchere 
financiară.

Dar, mcgafoanele ideologiilor 
străine nu au răgaz. Lozincile 
sînt clamate tot mâi gălăgios, fi
ind îndreptate cu insistență spre 
cei nemulțumiți. „Țara se 
în haos*, a devenit sloganul 
seară al politicienilor- din. 
port care ne sugerează ca soluție 
divizarea statală, in loc de uni
tatea națională. Nu sînt toate 
acestea „deșeuri toxice ?“.

Desigur, e mai greu să se rea
lizeze, prin hotărîre guverna
mentală, prevenirea unei 
xicari a conștiințelor. Dar 
Ie organizate ale acestui 
men și, implicit, efectele 
caparatoare pot fj stopate. Sau. 
măcar, pot fi apărate conștiințe
le încă neatinse de Influență 
ideologiei. Ne referim la presă 
de bună credință care, asemenea 
țârii, a evitat o îngenunchere fi
nanciară dar se află acum din 
nou in fața unui pericol. Guver
nul poate 
menită să 
să prevină 
daunatoare 
de gindire

află 
de 

im-

Into- 
forme- 

fe na
iul a-

să adopte 0 hotărire 
ocrotească redacțiile, 
efectele inflaționiste, 
pentru indcpci dența 
a cititorilor

Ion MUSTAȚA
I

O discuție „amicală", cu tri
miteri folclorice directe la locul 
de origine, a avut loc miercuri, 
24 iunie, pe la 8 dimineața, pe 
una clin arterele ac circulație 
ale Fetroșaniului.

Șoferul Daciei — Break 4— 
HD — 6923 se deplasa, in Ae- 
report, pe aleea care “da", din 
„Șerpărie", in strada principala. 
In fața sa rula autoduba 31 — 
B—31u2. Cel cu Break-ul dorea 
sa facă la dreapta; a semnali
zat, d.ir pas de fa ceva. Șoferul 
de pe. duba a oprit autovcliicu- 
lul taman in intersecție, geaba 

l-u claxonat cel din spate, 
sfir.șit, i-a tacul semn, 
mite, sa-1 înconjoare, 
du-și gestul și cu o vorba Li 
mmna celui care — vezi, Doam
ne! — îi atrăsese atenția ca se 
proptise chiar pe panta, în in
tersecție, stmjcnind vizibilitatea 
acelora cme doreau sa ajrmga 
pe artera principul*.

De la o chestie ca asta se 
po de ajunge la dispute mai se
rioase. Noroc ca șoferul autotu
rismului a lașul de la el. Dar 
dacă era umil mai d dracului?

Ghcorglie OLTEANU

In 
a ietia- 
asortni- POLITICA

De la l’.N.L A. T
Congresul PNL—AT ini; unit 

in zilele de 30—31 mai la Porț
ii.i Brașov constată cu îngrijora
re ca situația din Republica Mol
dova -a agravat datorita mani
festărilor separatiștilor rusofoni 
sprijiniți de forțele imperiali1 
dm lo la Uniune Sovietică și 

structuri ah’ armatei urc nos
talgice după tr.xutul comunist, 
care, încearcă prin mijloace vio
lente și absolut nedemocralice 
ruperea unor teritorii din com
ponența Republicii Moldova, stat 
recunoscut pe plan internațio
nal, membru al ONU.

Congresul l’NL—AT, în baza 
adevărului istoric declară că Ba
sarabia, nordul Bucovinei și ți
nutul Il'cița sint vechi teritorii 
românești, smulse cu forța din 
trupul țarii în decursul istoricii 
Locul acestor ținuturi este ală
turi de patria mamă prin voința 
liber exprimată a populației din 
aceste teritorii. Sintem convinși 
că rațiunea și principiile demo
cratice care guvernează relațiile 
dintre state vor permite expri
marea liberă a voinței reunirii 
tuturor românilor în granițele 
României Mari.

Președinte în exercițiu, 
Horia Rl SU 

Deputat J

Este un Jnpt cuno.cut <•« omul 
este o ființa soc.abili. Inia de 
la primele începuturi, el a hait 
in calci livități, la început mai 
re-.trin e, pe urma am ce in te 
mai largi. Dar, p. nlru ca o ca
lci licitate sa se d zvolte normal 
ea trebuie sfi se conducă după 
anumite Igji, anumite reguli ife 
caut iețurre, care tr< buiesc res
pectate de toți membrii colecti
vității, numai m felul ace ta pu
țind exista o armonie deplina m 
sinul colectivității rc.pectire.

Dm păcate, in ă, <L cele mai 
multe ori, aci :.te reguli sînt 'in
culcate de unii indivizi creând 
neplăceri celorlalți, pentru a i- 
lustra acest lucru ne vom r. feri 
la un singur e.i amplu care, de 
fapt, formează subiectul a< e.dui 
articol.

In repetate rinduii, autoritățile 
administrative ale niiinii ipinhii 
Petroșani au făcut p fa< ap.'l 
culce cetățeni, sa paslnze cura-

Gospodari și.,, „gospodari”
țcnia in blocurile in cure locu
iesc, piccum ,.i ni spațiile «lin 
jurul lor, a nu conturbe lin.ș- 
tC.i Vecinilor, a amenajeze In 
lata Blocurilor spații v.rzi, pe 
car.; sa Ic îngrijească, contribu
ind in felul aci .ta la nilTumusi 
țar a ora .ului și la cicari a unei

cartierului Cm păți iu amenajat 
in fața bloe ui ilor .pății verzi, cu 
gaid viu, ronduri de flori și 
trandafiri, arbuști oi nimeni di.

ambîante plăcute’ in cm tic re.
Ar. ■ te apeluri •, înt rcspci tale.

jn m.ue ina'.m a, de catrc cctu-
țemi («ire iubesc natura, llorile
>i .ni ui fi nmo■■ului, dar, dc-
.*î»or i sint imț nedicați m acținni-
le loi d- calic cei ( i rtați cu re-
j.uiile biii iei colivii •țuiri. Spre e-
XOlilj.• Iu : unii d inlie cetățenii

pe caic le ingujesc in fiecare an, 

cu multă dragoste, in ilta muncă 
și bani. Unii din vecinii lor, 
insa, fund „gospodari mai prac
tici*, < i ese zrci de păsări (găini 
și rațe) care circulă țoala ziua 
piin ronduri, di.trugind florile,

CIVICĂ
iarba din junii lor și micii ce
lor i ai e li .111 jdaill.it.

In ninumaiate rinduri, li s-a 
ah ts ati nția de catie mai mul
te peroane, că nu au voie să 
creași a păsări în subsolul blocu
rilor și ca le sirii a rondurile cu 
floi i, i uglnilu-j sa rezolve aceas

ta problemă. Dur, nimeni nu ține 
cont de acest apel și cirduriic 
de pasări continuă stricăciunile, 
din «>ri și pinii scara, sub pri
virile „admirative* ale slăpini- 
lor lor și „fulgerătoare* ale celor 
din tabăra adversă.

Cetățenii fură simț cetățenesc 
nu țin cont do faptul ca c te in
terzis de normele legale să ort <s- 
su păsări in boxele din subsolul 
bloc urilor, im ăpuri pe care li -an 
transformat în cotețe dc gemi. 
Or, aceste boxe au cu totul altă 
destinație : de a p.istra, ev’, utilai, 
conservele locatarilor, in timpul 
ieinii. Nu l te admis, .ca alături 
de boxele care servesc de că
rnuri (pentru unii cetățeni, paș
ti md in ele alimente) să exis
te cotețe de pasări, fapt cmc con
travine oricăror reguli de fj ienă.

J’e lingă murdăria iczultată în 

urma acestora, mai cx.stâ miro
sul pestilențial, car(. se degaja pa 
scara respectiva, pălrunzind în 
locuințele cetățenilor. Tot în a- 
ceste scări, subsolul este invadat 
dc șobolani care circulă pînă sus 
pe scări. Or, se știe, șobolanii fi
ind purtători de microbi, formea
ză adevărate focare de infecție.

Acestea fiind faptele, rugăm 
pe cei în dre-pt si ia masurile 
cuvenite pentru rezol..n. a aces
tor probleme care conți avin re
gulilor de bună conviețuire. Ar 
trebui să se găsească un mijloc 
de educație cetățenească, pr.n 
cmc, să se determine locatarii 
din blocuri să înțeleagă că, toți 
au obligația de a păstra cură
țenia, liniștea, de a ocroti natu
ra, spațiile verzi, precum și ce
lelalte noime de conviețuire, 
spre binele și .folosul tuturor.

Viorica ȘTEFAN, 
retroșani

jdaill.it
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A devenit o certitudine:
P O Li ȚI A NU DOARME! |j

Nu „săriți" peste verificarea tehnică! !

MOMENTUL ADEVĂRULUI
noastiă națională se apropie de 
tuturor produselor au crescut pînă 
-  t încetinirea Jit*zii

Discuție cu dl. locotenent PE
TRU MlRZA. șeful biroului cir- 
cu.ație din cadrul Poliției muni
cipiului Petroșani.

— Domnule locotenent, care 
sint noută[ile legislative privind 
verificarea tehnică a autovehicu
lelor ?

— Conlorin HG nr. 594/1991, 
privind verificarea îndeplinim 
condițiilor tehnice de către auto
vehicule și remorcile acestora 
care circuiă pe drumurile publi
ce, ele vor li supuse, periodic, de 
către proprietar, unei inspecții 
tehnice in modul următor : • au
toturismele foiosile ca taximetre, 
microbuzele și autobuzele, pre
cum și autovehiculele destinate 
învățării conducerii, la cel mult 
șase luni < • automobilele utili
tare, mixte, special.zate și speci
ale, autoremorchereie și remor
cile acestora, avind masa tota.ă 
maxim autorizată m i mare de 
3.5 tone, precum și trăitoarele 
rutiere și remorcile acestora, la 
cel mult un an ; • autoturisme
le, autorulotele, motocicletele, mo
toretele și remorcile acestora, a- 
vind masa totală maximă auto
rizată ce nu depășește 3,5 tone, 
la cel mult doi ani. O paranteză:

le enumerate in prima catego- 
,e se supun pr.mei inspecții teh

BRUTA
In Vulcan , •păruse pe ecian* 

d< doua zi.e. In apuiie, uzcmtii 
fijM.-o eliberat condițional din 
pu/ or.c și și-a zis sa dea o 
raita să -; suda pe ai natnni și 
pe fratele sau.

■ oaie ei au buae poale da..a 
ur.l >e rezuma doar ia as.u. 
isurnai ca, in a^'.a duminica de 
14 iunie, CostruȘ Crist.aii 121 
am), domiciliat in Uosia—Iași, a 
n.ai fifeeut o fapta incul.fn,.bnj.

...Copul se jucau va toți copiii 
m lața blocului. Printre el era 
și DGM. dc trei ani și jumatale. 
C< .e apropie, o cheamă,
o ademenește cu bomboane, gumă, 
li'l l Op;i pr c.-p m.!lie’.ri
și zic fetiței sa nu se departe- 
", să stea cu ei. ’. izind ca 

ibj cu momirii n.i ține, C'o-.- 
•raș ti -ce la forță. O ia |>c f> ti- 
ța ,i.b braț și <u ea in pa
li- e -.t.ițici PECO. Ae'do. ii da 
punt il'.r a;ii i nii T.hC.i ă
in elina raport rui»! cil ea.

intre t.mp, pu.timr.i din fa' i 
1. f lini «iler’.ejz.i pe tatăl feti
ței. A ■ .‘.a, cu un grup de pri - 
1'ai. pleacă in ' âularo. Dur și 
poj'ț .i este animi.'ă -le cițiva 
care treceau p; ,n zona rcspcctl- 
v,. Automat, un vch.paj se <1 
pia . .iz.i acolo ?i-1 r- ține pe Cos 
ir.i, i avut mare noroc ca a a- 
jun-. pe mini poliț’- i. Vj închi
puiți c<: <• Intim,!., c i el tlacă
a<fia caic il dibuiau primi data 
erau tutAl fetiței și pr,"tenii sfii. 
Și pe Lui i dr i/tde I

J.a poliție C- ' > , a afirm it. 
r, dant, c;, d ,. a vrut ' <• in
tri tina raport u d cu 'ea pe 
< are o răpise. Mai inainte 
îu .c .e închis tot p. nli ,, o ti eaba 
a-a-m ir.ăto.irc: tent.itivA de vi d 
a.Hpra unei minore de 13 ani.

bAPAIURl. O echipă de bum 
lu lătmi care se ingi ije,te Je 
iii.i.țiiurij instalațiilor subtv- 
i.me a făcut o săpătură în <i I nt 
la intersccț □ străzii Nii ?. ie 
Băl'. ,ru, din Petroșani. <n bu
levardul. „N-au fjsit petrol — 
«punea un trecâior mtii vesel — 
iar de necaz au lăsat asfalt il 
spait". Au dreptate trecătorii I

I.ITOI1AL. Un concediu liniș
tit riu puteți petrece dci it pe 
iit'a.d’d nostru îrrorit, spun re
clamele comerciale prin care sin- 
tem invitați fa 0 odilmâ total 
reconfui tanti. Pc litoral. înlr a- 
devar e liniște. Cred și eu, cu 
prt țurile astea I Din cip oameni 

nice după un an, dacă la data 
primei înmatriculări sint noi.

— Cum se stabilește termenul 
pentru inspecția tehnică și unde 
se face aceasta ?

— Termenul pentru efectuarea 
primei inspecții tehnice se soco
tește de la data primei înmatri
culări, Iar pentru următoarea 
inspecție tehnică, de la data celei 
precedente. Inspecțiile se efectu
ează în stații de inspecție tehnică 
autorizate și constau în verifica
rea stării tehnice a vehiculului 
fără demontare, utiliz’ndu-se a- 
paratura adecvată. Dacă autove
hiculul corespun le normelor 
prescrise, stația consemnează In 
anexa certificatului de înmatri
culare — anexa Jrmînd a se dis
tribui la stațiile de inspecție teh
nică, Iar la înmatriculare, odată 
cu aceasta — data pînă la care 
trebuie efectuată următoarea 
inspecție tehnică. Plus că se a- 
plică ecusonul de inspecție teh
nică pe placa de înmatriculare.

— ce face omul dacă auto
vehiculul prezentat nu corespun
de din punct de vedere tehnic ?

— Dacă starea tehnică nu co
respunde in totalitate normelor 
prescrise, stația de inspecție teh
nică poate permite circulația pe 
o perioadă ce nu trebuie să de
pășească 30 de zile.

0 comandă scurtă: „Ia-1!“ I iDegeaba dadea Ia cheie. Mașina nu voia să pornească și pace. I 
Enervata, d-na USG a inchis-o și a lăsat-o parcată lingă piața I
din Vulcan, cum in dreptul magazinului SC .Devii* SA. Apoi
s-a deplasat cu un alt autoturism, la Lupeni. .

Cam pe la zece seara (asta se petrecea în 22 Iunie), de autotu- I 
rismul îndărătnic, o Dacia 1310, se apropie tînărul Răducan Vale- . 
rian. 11 dese aide și, după puțin timp, pleacă Încărcat cu ce-a I 
gâ'it pe dinăuntru. In jurul orei 11, se reîntoarce cu glndul de a • 
ușura .Dacia* și de radiocasetofon. Tocmai in acal moment, clnd 
Răducan era ocupat cu șmanglitul, apare un ,ARO*. In ARO erau I
proprietara Daciei și doi prieteni. Pe moment, acesteia nu-1 vine l
*ă creadă văzindu-l pe RV făcindu-i „curat* In mașină. Apoi iși ■
da -e-ima ce se petrece și strigă. Dar nici hoțul n-a fost prost sn-i |
răspundă. A luat-o la fură. Il somează șl udu! dintre cei de Ungă •
proprietara autoturismului. Tot degeaba. ȘI atunci a intrat In I
acțiune... clinele lup al ace tuia. O comandă scurtă „Ia-1 și .
după nici douăzeci de metri (și Răducan avea sprint, nu glumă), I
botul a fost pus u .. botul pe labe. Paguba de 17 933 lei a fost '
recuperată in întregime. Treaba este insă alta: tinărului de 22 de I
ani i se va întocmi dm.ir penal pentru furt In d.aina avutului |
particular. Pin.î acum < i a curat. Ce l-a îndemnat să se apuce de I
fui.it ? I

Victima a fost pe fază...
Sinib.î a, prin piața din Vul

can ,e perinda Rl și fi 1 dc lame. 
Cei mai mulți sint aceia care 
merg de l.i o taraba la alt.i cu 
nurii jdea că vor cumpaia mii 
ieftin oca Ce au nevoie. J) ir 
m ii sint și alții deloc atenți la 
m rfuri. Ei vizea ’a buzunarele 
ți -.leoj.le simenilor.

O tfel dc .supraveghetoare* 
era, în 13 iunie. Roșeau An i. În
vii tindu-se amrea prin piața, o 
ochi ;te, la un moment dat, pe 
13..\. Se lipe.de de respectiva și, 
prinț o mișcare i.xpet! i, o ll: i- 
rează de portmoncul pe care 
f'-m.-ia il țin< i in in-.ii! d<- cum
păraturi. U A. - te in .a pe f.iz i. 
Hoșcan Ana d.î ',ă fuga. B A. n-o 
lasă. Văzînd i i n .ire cum -ă

De la iuiTte 
adunate

cuno c, n-am întilnit nici umil 
„cu bronz, dc Mamaia", su-mi 
povestească cum a fost un sejur.

CER I I PICAȚI I .. Nu vr-m ,'i 
stricam p'a' i celor tare tnmpl- 
ra. dar sint n datori să-i ave/li- 
'zăm pc cei < ;rr sin.l In „Adesa- 
rid", of'-rta fie vin ire pVnti i 
tin certificat dc propi i, tute a 
fost la sf|> ,iti)| saplăniinii lie

— Ce amenzi se percep celor î 
care „sar” peste verificarea teh- J 
nică ? ț

— Cu amendă de la 300 la 400 I 
lei pentru depășirea pînă la ol 
lună a termenului de prezentare | 
a autovehiculului sau a remorcii . 
acestuia la inspecția tehnică. • I 
Cu amendă de la 400 Ia 800 lei 1 
pentru depășirea între o lună -a I 
două luni a termenului. • Cu a- • 
mendă de la 800 la 1 500 lei pen- I 
tru depășirea între două — pa- | 
tru luni. • Cu amendă de la ; 
1 500 la 2 500 pentru depășirea j 
peste patru luni a termenului . 
menționat. I

— Am auzit că nici cei care . 
efectuează superficial inspecțiile i 
tehnice nu sint scutiți...

— Se prevede o amendă de la | 
10 mii la 15 mii Ici pentru a- . 
testarea drept corespunzătoare a I 
stării tehnice a unui autovehicul 1 
care nu îndeplinește condițiile I 
tehnice pentru circulația pe dru- I 
murile publice. Aș mal aminti | 
faptul că autovehiculele șl re- | 
mărcile care urmează să fie In- • 
matriculate pentru prima dală in I 
România nu pot avea o vechime . 
mai mare de opt ani și că tre- i 
buie să fie omologate, pentru J 
circulația pe drumurile publice, | 
prin Registrul Auto Român.

scapi’, hoața ridii ă plasa din 
n\lon, in care avea un borcan 
cu gem și o scrumieră, și o lo
vește In cap pe B A. Apoi fuge. 
Nu mult, pentru c.ă oamenii din 
piață, m u lori ai evenimentului, 
o i.pii-sc șl o duc la poliție.

Ce s a stabilit ;u.ulo ? Ro-ican 
Ana nu este la prima să-l zi
cem — abatere. M.ii fusese cer
cetată In stare șle libertate, In 
toamna anului 1991. pentru un 
fui t dintr-o lor iiință. I’i e]u.llciul 
de atuiv i a fost dc 70 mii lei. 
In portmoncul la caic se liicomi- 
sc in piața -o aflau 3527 Ici.

Rubricii realizată dc 
Gheorglie OI I EAM)

md mu ri perl e juiilat ma-i- 
iiil< i- stiaine, i arc m rg mai re- 
I le. l’i opi ir tarii lor s.n', gră
biți. im| an tanti, autoritari, vi ■ 
sint deja... i-iui.pi ni! (I.M.) î

t
culc uc 600 rnii ]lei. Aviz am 'Io- j
i ilor ! 1

PlilOIII TA 1 E. St
o . ’c<;<iUfrr»a }<*-

5..<‘Ori că | 'iei' >n i i an un i rs- I
poet fața rlc cri dc l,i VtiLmul ■
unor au ii 'tur: ra <l'Mtie,iml(>«- |

ne, aiitnh '.'/O f <1. E>e ; I'le gă- t
sim zi i zi >i c ' 1.5 • le (.-as la i
„S C'-i de n i«11 \ i'. t urni ti era- J
to.ii, iuți l''p!i cum sini, acui i.1 ,
pi i'jrl: ile anton 1' 1 i li'tilnr. ('■?! i

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

Încet, dar sigur, economia 
momentul adevărului. Preturile 
aproape de suprasaturație. Aceasta a detcinun.it 
inului de rotație a capitalului în sfera circulației mărfurilor. __
întreprinderi s au acumulat stocuri de marfă în așteptarea vfnzSn 
rii. Raportul dintre cerere și ofertă confirmă existența unor grav* 
dezechilibre, care macină economia. Oferta este cu mult mal 
decit cererea. Cei mal mulți vor să-și vindă produs’ele. Puțini SÎnf i 
insă cei ce cumpără. Explicația se află tocmai în suprasaturația 
prețurilor. Prețurile produselor au fost umflate, că urmare a poi' 
liticii economice de liberalizare, fărfl a ivea o acoperire realiț' 
numai de dragul salvării pe termen scurt a unor structuri 
montare. Adevărul este că blocajul financiar exprimă tocmai 
xistența structurilor economice falimenare. Umflarea prețurllfig 
fi*ră ca aceasta să aibă o acoperire re>ală în cheltuielile de 
producție a dus la cele două blocaje financiare, din ultimii drf 
ani. Practicarea unor prețuri pentru produse care au rămas, da 
fapt la același nivel calitativ a dus și la descurajarea exporturiloi. 
Cele două blocaje financiare au avut un caracter devastator. A- 
cordarca compensațiilor, ca mijloo de deblocare economică n-i 
avut efectul scontat. Dimpotrivă, acestea au contribuit la crește
rea inflației. La rîndul lor, încercările de a temporiza creștere* 
inflației prin sporirea dobinzilor la credite și împrumuturi, aq , 
generat alte dezechilibre manifestate în special prin descurajarea 
investițiilor. i<

Rezultatele deblocajelor n-au fost, deci, cele scontate. Acurf», 
economia se află, de fapt, sub spectrul amenințării unui nou blo
caj financiar. Mecanismele care lc-au generat sir.t 
prinderile falimentare au mai primit un 
cele două compensări globale, permițînd 
plata salariilor încă cîtcva luni, pe baza 
creșterii prețurilor. Dar s-au adunat din 
din nou producția. Ceea ce e mal rău, 
prospere, bine gestionate și conduse, pierd în cadrul mal general 
al acestui joc, deoarece ajung să le lipsească și lor mijloacele de 
plată. Fondurile bănești imobilizate în mărfuri nevandabile se 
răzbună. Neavind încasări, întreprinderile nu pot face plăți. Be
neficiarii, la rîndul lor, nu încasează atît cit ar trebui pentru a-și 
continua activitatea. întreprinderile se sufocă, neavind intrări de 
la furnizori. Cercul se închide, amenințînd cu stoparea producției. 
Iar acesta este momctii) adevărului, mereu aminat de cei re ne 
conduc destinele economiei închiderea unor întreprinderi mari, 
înseamnă șomaj de mari proporții, cu posibile cutremure sociale 
devastatoare. Nu sint scutite de spectrul șomajului nici întreprin
derile miniere, chiar dacă, deocamdată mal beneficiază de sub
venții. Cît timp va mai putea sfi acorde subvenții o economie 
măcinată de grave dezechilibre și care se îndreaptă spre faliment?

Pus în fața deciziei de a dezlega enigma nodului gordian, A- 
lexandru Macedon a scos sabfa și l-a tăiat. Va avea oare curajul 
de a proceda la fel actualul guvern pt ntru a depăși momentul 
adevărului de care se apropie economia noastră națională ?

Viotel STRAUT

aceleași, lntre- 
baJon de oxigen prin 
continuarea producției și 
instabilă și nefondată a 
nou stocuri -.i a scăzut 
chiar și întreprinderile

ficat E 08

— Ce vă uitați așa? 15°/o c adaosul comercial...
Desen dc Zollan SZAUO

S-a încheiat și campionatul 
tic rugby

( I.ASAMENT

mini Lup.nl și CER Constanța.
O Steaua — campioană naționala.
9 laiul C'on'tanța < îșlif ătoare a ('ujiii României.

1. StaniiA 6 4 0 2 H9— 71 14
2 1 linamo 6 4 0 2 8G— 7G 14
3. Știința Bala i 6 2 0 4 67— 69 10
4. l'arul Coasta» ța G 2 0 4 58— 81 10
li. U. Timișoara 6 3 1 2 126— 63 13
6. HC Grixița 6 2 2 2 78— 63 13
7. C.SM Sibiu e 6 3 0 3 105— 100 12
8. Șliințl Petroșani 6 2 1 3 58- 136 11
9. CSM Suceava G 3 0 3 58— 92 12

10. Sportul Studențesc 6 2 0 4 61 - 100 10
11. 1A.V1T Oradea G 3 0 3 30— 76 12
J2. C'ontactoare Bu/au ti 1 0 5 19— G1 7

x) Au retrogradat în A2 echipele ci,-e. I to pe llH ■ui ile 11 și 12
11". l'cct.v 1AMT Orad'a ș i Contacloarj Bi. zău

Au promovat în A 1 , intr-o nonă foi mă de d. -,fașu r, i IC, Mi-

lipe.de
detcinun.it
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Societatea Comercială
„N0VA“ SA Lupeni

cu sediul în Lupeni, str. Aleea Liliacului nr. 2

anunța
scoaterea Ia vînzare a următoarelor active

Activul Adresa Obiect de 
activitate

Data 
licitației

Preț de 
pornire

Suprafața 
construită

— Big Bar Păcii 2 Alimentație 27.07/92
publică ora 10 5353000 143 m.p.

— Hala Agroali- Păcii alimentară
mentară 30.07/92
(Hațegana) ora 10 7339000 204 m.p.

— Mic Gros Păcii 42 comerț cu X.

mărfuri 27.07/92
nealimentare ora 10

0
2923000 64 m.p.

Datele economico-financiare sau dosarul 
de prezentare a activelor pot fi consultate 
la sediul societății — telefon 60353.

Vînzarea se va face prin licitație publică.
Taxa de participare la licitație este de 

10 000 lei și garanția de 10 la sută din pre
țul de pornire al licitației.

Acestea se vor achita in contul nr, 
303000901, deschis la BCR din Petroșani.

Actualitatea internațională
Țările din bazinul Mării Negre

a început la lstanbul 
întîlnirea la nivel înalt 

șefii de state din bazinul

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități. 
Calendarul zilei. 
Film artistic.

10,00
10,20
10,30
<2,00 Super Ghannel.
12,50 Descoperirea Planetei.
13,10 Ora de muzică. 
14,00 Actualități. Meteo.

"i-*

Programul TVf *

14,20
14,40
15,10
15,25
16,00

Mondo-Muzica. ;
Medicina pentru toți. 
Recital Octavian Naghiu. 
Preuniversitaria.
Agenda Concursului și Fes
tivalului Internațional 

„Cerbul de Aur".
Limba noastră 
Actualități, 
Emisiunea in limba 
mană.

18,00 Concursul și Festivalul 
ternațional „Cerbul

Aur",
18,40 Viața Parlamentară. 
19,05 Film serial.

Destinul familiei Ilouard.
20,00 Actualități.
20,30 DesenC animate.
20,55 Finala Campionatului 

pean de fotbal.
Actualități.
O scara la Poiana 
șov.
întîlnirea dc la miezul 
nopții.

16,15
96,55
17,00

23,10
23,20

0,10

ger-

în
de

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

I

curo

Bra

Terenurile ocupate de activ nu fac 
obiectul licitației.

Preselecția ofertanților va avea loc în 
data de 17 iulie 1992, ora 10, la sediul So* 
cietății Comerciale „Nova" SA Lupeni, în 
conformitate cu criteriile specifice elabo
rate de Guvernul României.

Licitațiile vor avea loc la Clubul Sindi* 
catelor Lupeni. (2892).

BAU
(22 iunie — 22 Iulie)

Ușoară deteriorare a stării de 
sănătate. In rest, nimic deosebit.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

.Vă aflați într-o zonă a „nisi
purilor mișcătoare".

I

I
I
i
I
I
| 
I1

I

LEU 4
(23 lai le — 22 august)

Sinteți asaltat(ă) dc o multitu
dine de probleme. Se impune 
selectarea lor și abordarea celor 
cu adevarat presante.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Pregătiți-vă sufletește pentru 
putea încasa, în condiții „op-a .

linie", critici aspre.

FECIOARA
(23 august - 22 septembrie)

O zi a manevrelor diplomatice.

balanța
(23 septembrie — 22 octombrie)

„Corporația" din care faceți 
parte se afla pe punctul de a 
se destramă.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Astăzi aveți un stil de gîndire 
tare întortocheat. Colegii nu vor 
uita să va „mulțumească" pentru

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Atenție in folosirea unui limbaj 
prea... liber.

(23

j

(22

/li

SCORPION 
octombrie — 21 noiembrie)

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

dv. dp bani, a 
nuni ci.lig, în-

S ACEIA TOR 
noiembrie — 20 decembrie)

1

itul dv.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

r
Ji

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Paul NICULESCU
Ri .pon’-abil de număr ?
JIo,..,;'i ’ ■■■■ î)|;; r'U

Cor' fura :
AdHREI ji Viorica FIRII l.ESCU

I Cotidianul de opinie șl Informație 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat 

SOCIETATEA COMERCIALA

al 
de

„ZORI NOI“ S.A. 
înființată conform 
cizici nr. 208/12,06.1991 
n Prefecturi) județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

De-

Ieri 
Turcia, 
dintre 
Mării Negre. Din partea Româ- . 
niei participă președintele Ion 
Iliescu.

Concepută ca o reuniune regio
nală, la care participă toate ță
rile din vecinătatea Mării Negre, 
întîlnirea de la lstanbul are ca 
principal scop discutarea unor 
probleme de interes comun le
gate de colaborarea și coopera
rea dintre aceste țări. Se are în 
vedere realizarea unei piețe co
mune între aces. țări: libera 
circulație a cetățenilor și alte 
acorduri ce Vu constitui noi pri
vilegii pentru relațiile dintre ță
rile participante.

Potrivit declarațiilor anterioare 
reuniunii, la lstanbul se va rea
liza o nouă întîlnire între pre-

șcdinții Rusiei, Ucrainei, Moldo
vei și României, consacrate situa
ției din Basarabia.

Fără bariere

Președintele SUA, George Bush 
a anunțat zilele trecute disponi
bilitatea SUA de a renunța la 
barierele comerciale și vamale 
impuse României pînă în pre
zent. Motivindu-și declarația 
președintele american a subliniat 
că Departamentul de stat al SUA 
este satisfăcut de pașii făcuți de 
țara noastră pe calea democra
ției și a drepturilor omului, prin
cipalele obiecții de pînă acum 

ale americanilor cu privire Ia 
România. Totodată Bush a anun
țat că a remis Congresului Ame
rican o scrisoare în urma căreia 
Congresul va acorda clauza na
țiunii celei mai favorizate țării 
noastre.

------- ——

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

DRAGA Lucian Selagea, cu ocazia zilei de naștere, prietenii 
și vecinii îți urează multă sănătate, fericire, noroc și „La mulți 
ani !“. (2998).

CU OCAZIA zilei tale de naștere, Florin Cîrstoiu, îți urez „La 
mulți ani I". Vasile. (2998).

DRAGA Nelu, „La mulți ani!“ îți doresc Lulu și Ioli. (2997)
VINZARI-CUMPARARI

VlND loc casă în strada Rovinei, nr. 20. cu fundație și ely 
vație turnată, racordată la canalizare și apă potabilă, acces dru 
turnat din beton. Relații, telefon 41055, după ora 20. (2981).

VlND Aro cu remorcă nouă, pe motorină. Preț convenabil, 
strada 1 Decembrie, bloc 74 (expomobila), sc. G, ap. 79. (299G)

VlND mașină de preparat înghețată, nouă. Informații, telefon 
45373, între orele 10—22. (2970).

VlND autoturism Dacia 1 300 cu îmbunătățiri, preț foarte 
convenabil, stare perfectă. Informații 43074, după-amiaza. (2984),

VlND pătuț cu saltea pentru copii și cărucior sport, stare per
fectă. Relații : după ora 16, telefon 41159. (2999).

VlND instalație recepție TV satelit, foarte Ieftin. Telefon 
41271. (2995).

VlND mobilă dormitor șl sufragerie, lemn furniruit. Relații : f 
strada 1 Decembrie, bloc 74 (expo-mobila), sc. C, ap. 79. (2996).

VlND barcă Taiwan — 30 000, sistem 3 acvarii — 12 000, că
rucior sport. Telefon 42427. (2994).

VlND urgent casă mare, ultracentral cu posibilități de ex
tindere comerciale, apă permanentă, pe valută. Relații permanente 
str. 11 Iunie, nr. 9. (2993).

PREIAU (cumpăr) garsonieră ne(mobilată), zona pieții, Iler- 
mes, Dimitrov. Ofer 100 000—400 000 lei. Telefon 43320. (2992).

DIVERSE
PRIN SOCIETATEA Comercială „Unirea" Petroșani, în zona 

Hermes (lingă Școala generală nr. 1), s-a deschis unitatea 87 A, 
profil desfacere carne și preparate din carne, la prețurile cele 
mai avantajoase din Valea Jiului. (2983).

IN PETROȘANI, b-dul 1 Decembrie 1918 (în piața Victorie) 
funcționează un punct de desfacere cu profil alimentație publica, 
cu autorizația nr. 152 din 23 aprilie 1990, eliberată de Prefectura 
județului Hunedoara. (2986).

COMUNICAT
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — CONVENȚIA DEMO

CRATICA (P.N.L.-C.D) anunță constituirea filialei sale în Pe
troșani. .

Așteptăm aderenți și simpa'tizanți la sediul provizoriu din 
strada Constructorul, bloc IGO 1/17 Petroșani.

Comitetul director : Uțică Nicolae — președinte. Ciochinarii 
Leonida — vicepreședinte, Cimpcanu Nicolac — secretar. (2989).

PIERDERI
PIERDUT carnet CEC seria A 8 260476 — A 8 260500, eliberate 

de BCR Petroșani, pentru Societatea Comerciala „Plus" S.A. Pe
troșani. Se declară nul. (2991)

DECES

A ÎNCETAT din viață, după o scurtă suferință, scumpul nostru 
LOCIIAINER BELA (71 ani)

1 iul, fiicele, ginerii și nepoții nu te vor uila niciodată, 
fnniormintarca azi, in Vulcan. (2987)

DE REȚINUȚI
Aducem Ia cunoștința celor interesați ca, pentru toate 

materialele publicitare (mică și mare publicitate, articole, 
reportaje și pagini publicitare), plata se va face anticipat 
apariției in ziar, cu filă CEC sau numerar, la casieria 
Societății Comerciale „ZORI NOI“ S.A.

t

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

«tnțiM

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, str. Nicolac Bălccscu nr. 2 
Telefoane: 41662 (dircctor-rcdactor ?<<)! 
41663, 42161 (secții).
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