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Șl POPESCU.
In piața agroalimentară din 

Petioșani — și nu numai aici — 
se comercializează un nou „pro
dus*, fabricat undeva prin Fran
ța. Diferiți „colorați" iți vintură 
pe sub nas o hirtie mov-marome- 
gălbuie Daca răspunzi la pro
vocare și Ii privești întrebător. 
Iți răspund cu franchețe: „zece 
mu* sau „șase mii... hai cinci* 
Deci, se poate negocia. Se lauda 
unii ca au ajuns la prețuri mult 
mai av intajoase. Si au cumpărat. 
Toata lumea vinde, toată lumea 
cumpără . acest original și con
troversat „produs* al procesului 
nostru de tranziție spre nu știm 
încă unde — certificatele de pro
prietate. Și, daca unii se întrea
bă derutați ce să facă cu ele, iar 
alții le vind sau le cumpără, ma
rele teoretician al reformei si 
priettn a lui Petre Roman, omul 
nr 1 al privatizării, dl. Adrian 
Sever n, jubilează: „Foarte bin/ 
că se vind și se cumpăra, 
ceamnă

O fi .. 
rut noi 
Orbului 
ales ?

O vecină, pensionară 
cade, ma abordează fericită că a 
fost și ea după certificatul de 
proprietate pe care il ținea ca o 
relicvă in mină, ca nu cumva 
să-t îndoaie: „Dar, zau, domnu', 
cit valorează această foaie?I*. De
rutat de atitea explicații savante 
la televizor, ce puteam să-1 
altceva declt că... „depinde 
foarte multe, doamnă I*.

Depinde, intr-adevăr, de 
te. De ce ?! Dar, pînă mal 
reaza di'puta Intre Adrian Seve- 
rin și dl dr. Constantin Cojoca-

I 

oportunității și | 

telor, asupra « 
i de propriela-j

ru asupra valorii 
valabilității certificatelor, 
celor cinci fonduri < 
te, ceea ce îi intrigă pe 
este valoarea morala a 
„mari privatizări*.

Primește adică fiecare
30 la suta, din avuția naționala, 

unui 
,cît pri- 

l>-

mulți ’ 
acestei |

o parte.

In
că au valoare 1*.
Cine mai crede. Am ere- 
multe de la 
încoace și, cu

Duminica 
cc nc-am

cumse-

zii 
de

mui
ci u-

Da- pe ce bază ? Vorba 
intelectual de valoare... „ 
meșle Popescu, prim.’ște șl 
nescu ", Dar e bine așa ? — mă 
întreabă un cunoscut in mijlocul 
vinzolebi din piața in fața unei 
tarabe improvizate pe care se ofe
reau ataturi de „Carpați de Ti
mișoara* și certificate de proprie
tate. Întrebarea e cu tilc, pentru 
ca, intr-adevar, Popescu poate 
fi un om harn.c care a muncit 
o viață întreagă pină la epuiza
re, in mina sau pe un șantier, iar 
lonescu a fost un terchea-berchea 
care a chiulit și a stat mai mult 
prin pușcării pentru furt și a 
trăit din escrocherii. Și atunci? 
Nu este acest egalitarism mai 
populist și lipsit de echitate decit 
pe vremea trecutului regim? Pe 
cine împroprietărim ? De-a val
ma pe cei vrednici și pe tem
beli ? Pe cel harnic și cinstit, 
la fel ca pe cel bețiv și lichea ? 
Așa vom scăpa de haos și vom 
ajunge la societatea civilizată și 
demnă spre care tot „tranzitam* l

întrebarea naște altele: în mi
na cui se vor concentra certifi
catele de proprietate? Cine 
fi viitorii acționari l Cine 
decide v. torul ?

...întrebări care așteaptă 
puns. Ca multe altele.

vor
ne va

ras-

Zilele
Horii Reginei^

loan DIJBEK

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

La refugiul „Gențiana* din Va
lea Pietrele — Retezat, s-a des
fășurat cea de-a treia ediție a Zi
lelor „Florii Reginei*, organizată 
de Montan-club în același ge
neric. Zilele „Florii Reginei* au 
prilejuit o intilnire a numero1 l 
iubitori ai muntelui, tineri și mai 
puțin tineri, membri ai cercurilor 
de turism „Amicii Parîngului* Pe
troșani „Orizont* Petrila, „Amicii 
Retezatului* Deva, turiști din alte 
orașe ale Văii Jiului, din Hune
doara. Hațeg etc.

întîlnirea a prilejuit o masă 
rotundă pe tema „Turismul mon
tan incotro ?“, urmată de o tra
dițională seară de cabană, cu foc 
de tabără etc. (I D.).
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Șf IONESCU ?l

începe bătălia
ANTISPECULA !

Consecvent in orientarea de a face ordine cel puțin 
mie .și in finanțele publice, șeful executivului nostru a 
cent cam ce fel de masuri este dispus sa aplice in baza 
lui de a guverna prin ordonanțe. Deci, dincolo de vorbe, 
Un caz concret îl reprezintă și Hotărirea Guvernului nr. 228; 1992 
— echivalenta cu o lege — care privește taxele antidumping. De
sigur, hotărî)ea era pregătită dinainte de acordarea mandatului, 
dar nu data adoptării contează ci, după cum am amintit, dorința 
de ordine și legalitate financiară.

In limbajul obișnuit, dumpingul este cunoscut printr-o expre
sie destul de plastică: 
este antidotul 
vorba așadar 
virtutea unui 
piața nu creează piața.

Transferul repetat la „a doua* și „a treia* mină al produselor 
duce la scumpirea aberanta a prețului de vînzare cu amănuntul 
Ca să-și asigure din start rezerva de profit la care i se mai spune 
și „partea leului*, comerciantul de la prima mină achiziționează 
din import produse cu mult sub prețul pielii de la noi. Următorul 
pas declanșează o reacție în lanț: umflarea prețului.

Dar, teoria e teorie și nu folosește la nimic atita vreme cit 
majoritatea „negustorilor* care vor să ne facă viața mai bună nu 
prea înțeleg legea antidumping. Mai degrabă vor Înțelege daca o 
explicăm în limbajul lor, prin aceasta zicală sfintă: „specula își 
găsește nașul.

Exista numai în piața din Petroșani, cel puțin 20 de privati
zați tuciurii, plasați la punctul terminus al un’i lungi filiere care 
practica un dumping de zile mari. De la radiocasetofoane la zahar 
tos (din import), de la cafea, la dulciuri, sucuri și băuturi alcoolice 
(toate cu mărci străine), piața e inundată de „oferte* printre care 
abia te strecori ca să ajungi în zona mai liniștită a legumelor. 
Toți acești privatizați „de culoare* s-au trezit negustori peste 
noapte reclamînd dreptul la liberă inițiativă sau la orice sursă de 
cîștig, ca sa aiba din ce trăi. Ei sint cei care au adus din Europa 
principiul ideologic, „sa limitam saracia, fără să limităm bogăția* 
un principiu de altfel corect, dar față de care noi, cumpărătorii 
cei mulți, ne aflam încă foarte departe.

La capătul acestei filiere a comerțului bazat pe un dumpin 
feroce pot fi puse cel puțin trei întrebări, in afara celei pe care o 
va pune „nașul*, respectiv, legea. Aceasta din urmă se referă la 
prețul de achiziție la prima mînă, pentru a stabili amenda în 
cazul umflării prețului de vînzare cu amănuntul. Celelalte între
bări privesc: 1) proveniența unor mărfuri (pentru a reconstitui 
filiera și a dovedi corectitudinea ei); 2) calitatea actuală a acelor 
produse care sint supuse alterării și, 3) în ce măsură anumite ac
tivități intră, sau nu, in sfera concurenței neloiale.

Interesul nostru, al cumpărătorilor pentru ca taxele antidum
ping să-și facă efectul, este mare. Dacă scade prețul la banane 
sau la portocale, trebuie să scadă și la fructele noastre, prefe
rate de unii consumatori. Daca se aseaza într-o matcă firească 
„importul*, și produsele indigene vor avea un curs mai sănătos. 
Este un fel de bătălie dintre produsele de import și cele indigene, 
pe care aș dori să 0 cîștige piața noastră de fructe și legume.

Dar mai este o bătălie. In sărăcia acestor negustori tuciurii nu 
mal crede nimeni. Pînă acum, au beneficiat de un fel de protecție 
sociala, din lipsă de legi. In schimb sarăcia multor cumpărători 
este reală. Iar bătălia antidumping trebuie ciștigata în numele lor.

in ei no 
a ratat ro
man i iatu- 

faptele.

„umflarea prețurilor*. Hotârirea nr 228 
acestui flagel. Sau, cum s-ar spune, „nasul*. Ar fi 

despre ni' te taxe antispeculă Ele s-au născut în 
principiu cunoscut in toate economiile avansate :

Ion MUSTAȚA

PLĂTIM ȘI APA
DE IZVOR. PE CÎND ȘI

AERUL PE CARE-L
RESPIRAM ?

Apa, după cum se știe, este un 
bun de la Dumnezeu, destinat 
tuturor. La noi apa nu este d<ț 
vînzare. Cel puțin cea potabila. 
A'a se spune, fiindcă, în defini
tiv, ea este de vînzare. Se vinde 
de la unii la alții. Inclusiv nouă 
populației, care, de fapt, supor
tam plata.

Faptul că plătim pe lună, o 
oarecare sumă de bani pentru 
consumul dc apă este o certitu-
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I
I
I 
I
I
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De la PRIMĂRIE

dine. Pentru ncavizați, această 
suma nu include chiar toate chel- , 
tuielile ce se fac cu apa, pentru 
ca ea să fie furnizată populației. 
Iată numai citeva exemple, care, 
consideram noi, trebuie cunos
cute de populație, pentru a se e- 
vita orice fel de discuție și zvon 
ncadevărat.

Amănunte în pagina a 3-a.
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ZGUDUITOAREA POVESTE A UNUI
T î N Ă R ALIENAT

Cu durere in suflet, o mamă mărturisește :

DE DOI ANI E CLIM
Fotografia de pe buletinul de idi utilate il 

pe un fineau ciupi-;. Brunețel, cu mustăcioara, 
pozele făcut* pe cind era militar. Numai ca 
purta mustață. Astăzi, Cenan Vasile este de 
Chiar și pentru pritftoni .Și nu numai. Chiar 
pot explica schimbarea..

arată ca 
La P'l și 

pe atunci nu 
norecunoscut. 
și ai lui nti-și

■ I a început se ascundea de oameni 
se părea < i este urmărit pentru ti fi omorit

I)<‘ fric i ■ I 
■ „De după

MINTEA ÎNAPOI!“
I’aști a luat o razna rau de tot'- ■ „A. fost un om 
secade1* ■
ca I da

,,Odaia, s-a ascuns mama-sa la mine, ca ? 
foc“ ■ Li s a recomandat să-l lămurească 

meargă la ipital. Dar ai pe cine ?

Citiți trista poveste a acestui 
illiăr, în pagina a a

I
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In temeiul dispozițiilor art. 24
45 din Legea nr. 69/1991 pri

vind administrația publica locala, 
primarul municipiului dispune :

Att. 1. — Convocarea Consiliu
lui local al municipiului Petro
șani, în ședința ordinara pentru 
ziua de 14 iulie 1992, cu următo
rul proiect al ordinei de zi :

1 Proiect de hotărire pentru a- 
doptarca Statutului municipiului 
Petroșani ;

2 Proiect de hotărire pentru a- 
probarea bugetului local al muni
cipiului Petroșani pe anul 1992 :

3. Proiect de hotărire pentru a- 
probarea Regulamentului de or
ganizare și funcționare a servi
ciilor publice ale Consiliului lo- 
cai a organigramei si a număru
lui de personal al Consiliului lo
ca] al municipiului Petroșani :

4. Propuneri 
rea teritoriului 
ttoțani ;

5 Frc.cct de 
st oilirea comisiei pentru 
rea unor spații din patrimoniul 
administrației publice — clădirea 
fosiei primarii Bănița.

Art. 2. — Ședința se va desfă
șura la sediul administrației pu
blice locale în sala de ședințe, 
incepind cu ora 16,30.

și

privind arnenaja- 
mnnicipiuliri I’c-

hotărire pentru 
licita-

B a h i c â
.4

Serviciul circul tție al Poliția! 
municipiile ne informează că, in 
pi imul semestru al anului au fost 
reținute, in vederi a suspendării, 
316 permise de conducere auto, 
din care, pentru consum de al
cool, 216. 4
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E x am e n e

EPIDEMIA i
CONSTRUCȚIILOrt ABUZIVE ;

-ACȚIUNEA GARAJELE- J

Cei peste 2 000 de absolvenți al 
claselor a VIII-a din școlile ge
nerale, au început ieri examenele 
de admitere în clasa a IX-a în 
cele șapte licee din Valea Jiului 
și în școlile profesionale.

După proba scrisă la limba ro-

mână, ieri, caiîdidațîî Ta școlile 
profesionale susțin astăzi ultima 
probă, la matematică. Pentru cei 
care candidează pentru licee, as
tăzi este programată proba de 
limba maternă, iar mîine o vor 
susține la matematică. (T.S.).

Cel mai greu pe pămînt 
e părinte să fii...

Keveniiicl la subiectul arzâtor 
al zilei, problema construcțiilor 
abuzive, respectiv a garajelor ri
dicate fără nici un fel de apro
bări legale, pentru început, sa 
ne îndreptăm atenția spre litera 
legii. Apărută la 29 iulie 1991, 
Legea 30 stabilește întregul cadru 
de măsuri privind autorizarea 
executării construcțiilor. Neres- 
pect.m-a sa, la fel ca a oricărei 
alte legi, constituie contravenție 
și se p-depsește, potrivit artico
lului 26 al aceleiași legi, cu a- 
mend a.

In c.ipiK'lul I, articolul 1, al 
amintitei legi se precizează; 
„Construi liilc civile, industriale, 
agricole sau de orice altă nalUia

%•' pol realiza numai cu respec
tarea autorizației de construire, 
eliberata in condițiile prezentei 
legi, și a r< glementărilor privind 
proiectarea și executarea con- 
*trii( țiilor".

Autorizația de construire se 
r-libereaza de către primarii, așa 
ruin precizează ari ii olul 1 din 
lege. Primul pas il constilue insă 
dieplul asupra terenului. Despre 
aceasta ne i orbește articolul 10 
din Capitolul II al l.cgii 50 : ,,'l’c 
renurile aparținind domeniului 
privat al statului sau unităților 

‘administrativ teritoriale, desti 
nalc exeiularii de construcții, 
pol fi concesionate prin licitație 
publică, in condițiile respectării 
documentațiilor dc urbanism și 
amenajare a teritoriului, apro
bate potrivii prezent) i legi, și |-e. 
• ibzarii de șatre comisionar a 
< onstrtic lici. Concesionarea se 
lace pe baza de oferte prezen
tate ele către solie itanți. t u res
pectare,i prevederilor legale ( ,)■'.

\u vrem sa alunecam pe pan
ta linei lecții de însușire’ a le-gis- 
lățiri țarii, dar consideram nece
sar sa facem cunosc iile anumite 
articole mai importanți din le
ge, chiar daca necunoașterea lor 
prealabilă nil constituie o scuza 
in fața instanței. N'll de alta, dar 
sinlem siguri că amatori de m- 
t altare a legii mai sînt...

Revenind în zona de pe stra
da 9 Mai, respectiv pe cornișă, 
despre care ne sesiza un mare 
grup de cetățeni indignați, vă 
informam că zona respectiva este 

cuprinsă în planul de dezvoltare 
urbanistică, elaborat la 1 iunie 
1990. Astfel, în baza acestui 
plan, pe terenul respectiv sînt 
prevăzute construcții de locuințe 
pentru care trebuie întocmite 
parcelări și concesionări, prin 
licitație publică a terenului.

Garajele apărute „peste noap
te", atit cele din tablă, cit și cele 
din prefabricate, constituie un 
grav abuz și o încălcare flagran
tă a legii, lleși avertizați și so
mați, „întreprinzătorii" au a- 
doptat politica, la modă de alt
fel, „(îinii latră, caravana tre
ce". Se pare totuși că, in acest 

caz, membrii „caravanei" nu vor 
ajunge decît în fața instanței.

Să nu creadă cineva că o dăm 
„după colț", vă oferim posibili
tatea să-i cunoașteți pe curajoșii 
„întreprinzători" :

Proprietarii garajelor din tabla 
amplasate pe cornișă sînt Chi
mire! Ioan Iulian, Miliai Ma
rian, Kacso Karolv, Gheorghiță 
Elena, pop Ionel și llălciug Con- 

stantin, l’rin puterea exemplului, 
potrivit concepției populare „da
ca alții pol, eu d< f-e să nu pot'.’", 
iii si m l timp alți „ai liilec ți" au 
trecut la treabă. ( u di' la sine 
liniere, și-au împărțit terenul, 
au bălul țărușii, au turnat fun
dațiile, au ridicat zidurile. Acți
unea a imcpiit pe 26 iunie și, 
deși avertizați iii nenumărate 
i înduri de reprezentanții auto
rității publice, ei nli s-ail abă
tut <ii nimic de la încălcarea le

sa fie o „măsură <eaușisla‘, a- 
ceasta nu reprezintă decît un 
act de dreptate iii fața legii și a 
sulelor de cetățeni cinstiți ai o 
lașului, cari’, deși nu au garaje, 
nil și-au permis abuzuri și acți
uni ce sfidează atit legile țării 
cil și o lege nicăieri scrisă dar 
consimțită de mii de ani : legea 
bunului simț.

MK. SOREANIl

gii, respectiv de la realizarea 
propriilor lor interese.

Cine le dă oare dreptul să dea 
cu tifla legilor țării, autorități- fi 
lor și, nu în ultimul rînd, conce- 8 
tățenilor lor ? Chiar dacă în zo- 5 
na respectivă ar fi fost prevăzu- i 
te construcții de garaje, atribu- I 
irea terenului înseamnă altceva • 
decît legea junglei, în care cel ■ 
mai puternic și cel mai obraznic 8 
are dreptate. I]

Dacă socialismul s-ar fi con- ' 
struit tot atit de repede precum jj 

garajele despre care vorbim, sis- ‘ 
ternul n-ar mai fi dat faliment S 
și am fi fost demult in comu- » 
nism. Dar uite că așa ne în- I 
dreptam cu pași repezi spre J 
Comuna Primitivă.

Avertizați despre faptul că 
încalcă legea cei găsiți in „plin 
șantier" sau dovedit foarte ho- 
tăriți : „Și ce-o să ne faceți ? O ( 
sa ne amendați, noi fot constru
im ! Si dacă ne puneți la zid r 
și ne impușcați, noi tot ne facem 
garaje !". Oare cu asemenea 1 
mentalități putem avansa spre ! 
o lume civilizată? Noi credem că J 
nu. Deși întreaga zonă este im- • 
pînzită de țăruși, unii dintre » 
„constructori" s-au dovedit mai j 
harnici. Aproape că au unde J 

să-și adăpostească mașina. Cu 
concursul poliției, am aflat și 
cine sînt aceștia : Colda Dorel, | 

Ion Gheorghe, Ceuță Daniel, . 
Scoi tea Ioan, Cuteanu Mircea, | 

Grigoraș GheOrghe, Tamaș Ma- ■ 
ria. Faur Ioan, Munteanu 1-idia, I

Stanciu Mihai și un anume Far- 
caș, copilul cuiva... Potrivit ar
ticolului 26, litera e, din Legea 
50, aceștia au fost amendați cU 
suma de 10 000 lei.

Desigur, mai rămînc o între
bare : ce se va întîmpla cu ga
rajele gata ridicate? Posesorii a- 
cestora vor fi acționați în in
stanță, cerîndu-se demolarea a- 
lestor construcții abuzive. Fără I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

!
I
I
I
I 
I

Forfotă mare, miercuri dimi
neața, în fața Liceului industrial 
din Vulcan. Explicația : era ziua 
în care au început examenele de 
admitere în clasa a IX-a de liceu 
și la școala profesională. Concu
rența mai mare, la liceu, se în
registrează pe cela B0 de locuri 
de la secția uman, care — aflu 
do la dl. prof. Gheorghe Jurca, 
directorul liceului — este profi
lată pe turism. Pentru aceste 80 
de locuri, așadar, s-au înscris 45 
de candidați. Urmează, în ordine, 
clasa de electromecanică, 37 de 
candidați, secția real, 84 de can
didați, și cca de electronică, 17 
candidați, fiecare dispunînd de 
același număr de locuri — 30. La 
școala profesională, pentru me
seria de mecanic mașini și utilaje 
au optat 78 de copii (60 de locuri 
disponibile}, 42 pentru cea de eJ 
lectrician, 30 la strungar, 24 pen
tru meseria de sudor și doar trei 
pentru cca de miner. La toate 
aceste meserii numărul de locuri 
este de 30 pentru fiecare.

Era ora 8 cind am ajuns prin
tre proaspeții absolvenți ai clas 
sei a VIII-a, aflați, acum, la pri
mul lor examen mai dificil. Cu
rios, dar — după cum mi-au măr
turisit — n-aveau emoții. lată

■■■■■■■■■ 

PUBLICITATE
Regia Autonomă de Gospodărie 

Comunală și Locativă 
Petroșani—Aninoasa

Execută lucrări la populație și Asociații de locatari 
contracost după cum urmează:

]. Zugrăveli interioare obișnuite 120 lci/mp
2. Reparat liidioiz.olație la terasă 2 straturi carton și

3 straturi bitum ®*-® lci^mp
3. Desfundare coloană scurgere cu cablu manual

885 lei 
I. Evacuat apă din subsol manual 358 lei/mc
5. Înlocuit țeavă zincată 3/8 — 1 țoii 671 lei/ml
«. înlocuit țeava l’VC 20—10 M—G 888,98 lei/ml
7. înlocuit țeavă plumb presiune 701,50 lei^kg
8. înlocuit tub l’VC scurgere 50—110 U

77 1,80 lci/m)
9. înlocuit fitingmi pentru țeavă /incată și L’VC

383,20 lei/buc
10. Curățat depozit mizerie subsol — manual

762,91 lei/buc
I I. Reparații tenc uieli drișcuite interioare

556, 09 lei'mp
12. Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite

156,50 le^mp
Soliritanții se pot adresa prin comandă, cerere sau 

direct unității noastre IIAGCL Petroșani, str. M. Einines- 
cu nr. 15—17, telefon 41921, 11920, 42293.

Pentru lucrările de instalații sanitare solicitanții se 
pot adresa PT 11 „DISPECER AT“ — telefon 41861. 
(Fact. 740)
_____________ - -

ce mi-au răspuns cind i-am în
trebat despre asta: ■ RÂUL CIS- 
MAȘIU: „Deloc. Sînt destul de 
bine pregătit. N-am emoții și nu 
mi-e frică". • SAMIR VLAS i 
„Fără emoții, că am învățat". • 
BRIAN BACZA1: „Am învățat 
destul de bine ca să intru". • 
MARlUS IACOB : „De nici o cu
loare !". • ADRIAN PÎRVUȚl 
„Emoții n-am. Nu mi-e frică. Aș 
vrea să intru, să iau și după aia 
să merg undeva. Poate la mare".
• MIRELA C1RȚAN t „Nu, n-am“.
• MARIANA MARIA : „Da, eu 
recunosc, am emoții. Deși m-am 
pregătit bine". • STELUȚA ȘTE- 
FANUCA : „Sper să iau. Poate. 
Nu-s emoționată".

Dacă puștii, in cea mai mare 
parte, nu-și făceau probleme la 
capitolul emoții, acestea le pose
dau, din plin, cei cîțiva părinți 
care și-au însoțit Odraslele la e- 
xamen. Unul dintre ei, domnul 
S.C., mi-a spus-o deschis: „Dacă 
fiu-meu n-arc, fii sigur că cu am 
emoții și pentru el- E firesc, nu 
Sigur că un asemenea sentiment 
este firesc pentru un părinte al 
cărui copil face primul pas im
portant din viața sa.

Gheorghe OLTE/ NU
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Zguduitoarea poveste a unui tînăr alienat
In apartamentul 8, scara 1 a 

blocului D13 din Vulcan discut 
cu surorile și mama respectivu
lui. „De doi ani nu mai lucrează 
— îmi zice Petronela, sora mai 
mare. Pinâ atunci a fost munci
tor necalificat la preparația Li- 
vezcm. Or fi făcut colegii o glu
mă cu el ? Nu știu, că după ace
ea fugea de oameni. Înainte de 
a i se desface contractul de mun
ca, lua suplimentul ți zicea cu 
merge la șut. Da’ nu Se ducea. 
Tot spunea că-1 urmărește cine
va să-l omoare. Venea acasă 
murdar. Asta era la început. A-, 
cum e și mai și. Arc două plase 
și două cozi de mătură. Adună 
gunoaie de tot felul ți le aduce 
in casă. Dacă-i zici ceva, sare la 
ține. Apare pe la un’șpe noaptea 
sau pe la două-trei. La mama ii 
e frică. Dacă-i dă drumul in 
caia, pleacă ea. Nu s-a spălat de 
nu mai știu cind. E nebărbierit, 
pletos, murdar...".

in 18 mai a.c., -Vasile a fost 
dus la psihiatru. Acesta i-a dat 
un bilet de trimitere pentru a fi 
internat la Zam. L-au dus la 
doctor pentru că observaseră că 
starea i se agravează. „Avea o 
listă cu numere de mașini — 
spune Adriana, cealaltă soră. Le 
scria pe hirtie ți zicea că-1 ur

măresc mașinile astea să-l omoa
re. li era frică. Acum nu-i mai 
este. Aseară (discuția am purtat-o 
în dimineața zilei de 7 iulie — 
n.r.) zicea, ce vreți ? Să mă du
ceți la pușcărie 7 N-a fost nicio
dată la pușcărie. Pe 17 iunie, sea
ra, l-a văzut la ușă un polițist 
și i-a dat două palme. Asta l-a

Cu durere în suflet, o mama mărturisește 
„DE DOI ANI E CU MINTEA ÎNA>0i“

speriat. Cind am vrut să-1 spă
lăm, țipa, ce, vreți să mă min- 
cați ? Ă mai zis c-a fost la Lai
nici ți i-a zis acolo să nu lucre
ze și să nu-și taie barba un an 
de zile. Aiurează, că n-a fost 
acolo".

Dureroasă este și mărturisirea 
mamei : „Am avut un băiat ca o 
păpușă. Și acuma mi-e frică de 
el. Nu știu de cc-i așa. Aseară o 
venit pe la unu și jumătate, da’ 
nu i-am dat drumu’ pină n-o ve
nit fetele din schimbul trei. Mi-e 
frică Și pe drum să dau de el. 
O sărit aici cu boatele pe mine, 
că eu îs slabă. El țipă ți sare 
că-i mai vrednic ca mine. Odată 

mi o zis că mama mea e, mai 
grajtâ, tu ce cauți aici 7 De unde 
ai venit 7 E cu mintea înapoi ! 
Am prins frică de copilul meu 
bun, de nu mai pot zice, domnii
le !“. Adriana: „Are momente 
cind te cunoaște, dar nu ține 
mult. Pentru el în fiecare zi « 
joi. La el toate au rămas la pre

țurile vechi. Se ceartă cu vînză- 
toarele. Pentru el o „Eugenie” tot 
75 de bani costă. Au vrut priete
nii să stea de vorbă cu el. Nu-i 
mai cunoaște și o ia la fugă. To
tuși, interesant e că știe unde au 
fost toate lucrurile din casă. Și 
întreabă de ce le-am ascuns. Cind 
a fost internat la Petroșani, a 
fugit, dar nu în pijamale. Un 
nebun de tot ar fi plecat așa. El 
s-a dus la un prieten la Live- 
zeni, i-a cerut haine șl a venit 
încoace. Eu zic că, după trata
ment la spital, s-ar face bine”.

Pentru familie — mama și cele 
două surori — drama a început 
în februarie '91. Atunci — din 

cauza unei sperituri 7 — Vasil? 
a venit acasă tremurind de frică, 
în februarie ’92 medicul i-a re
comandat un tratament. Pe care, 
însă, nu l-a urmat. Doarme puțin. 
La două noaptea, îmi spun suro
rile, e în picioare. Înșiră pe jos 
tot ce-a cules de la lăzi]e de gu
noi. La șase dimineața sau la 

puțin după, își ia bitclo, cele do
uă plase și pleacă. Traseul e zil
nic același: containerele de gu
noi de pe lingă blocuri. Nu e 
violent cu oamenii. Doar acasă e 
mai agresiv. O spune și o veci
nă, d-na Victoria Zaharia, de la 
apartamentul 5: „Intr-o scării, 
mamă-sa a fugit la noi că el 
vroia să dea foc. Asta a fost eu 
vreo două săptămini în urmă. 
Odată, mi-a lăsat vecina să-i dau 
un pachet. Ce, era să intre în 
c«să și să i dea la fată-msa în 
cap. nu alta”. Și dl. Constantin 
Matei, de la ap. 20, e de părere 
că băiatul (pe 24 iunie Vasile a 
împlinit 32 de ani — n.r.) poate 

fi vindecat: îl știu de 5 anf. 3 
fost cumsecade. De un timp aiu
rează. 11 întreb ce face, el zice, 
eh, nu-i nimic. Și ieri l-am văzut1 
în piață. Cu o mina de cireșe ■ 
și trei cepe. I-am zis hal acasă, 
el — nu-mi trebuie. E păcat să ! 
nu se ducă la spital. A fost un 
om cumsecade. Deodată, nu știu 
cum, a luat-o razna. Ajutăm și. 
noi să-l ducă”.

De fapt, asta e problema. Su
rorile și mama lui insistă să fie 
ajutate pentru a-1 duce la Zam, 
unde are trimitere. Cu vorbai 
bună nu merge. Cînd îi zio de 
spital, devine agresiv. Crede că 
vor să-1 omoare. In ce privește 
mijlocul de transport, spitalul 
a promis că dă o salvare. Treaba 
e că sînt necesari doi bărbați bi
ne legați care "să-1 stăpîneascăj 
Pe unde au umblat pînă acum, 
surorilor li s-a spus să încerce 
să-1 lămurească. Dar ai pe cine?. 
Poate că, văzînd aceste rîndurl, 
cei care au dat prețioasa indica-; 
ție cu lămuritul vor întreprinde 
ceva. Pentru că le stă în putință. 
O mamă și două fete își vor fra
tele înapoi. 11 vor sănătos la cap, 
așa cum era cu doi ani în urmii.

Gheorghe OLTEANU

Atenție la 
butefine !

Tot mai de-c sint semnalele 
pt imite din partea polițiștilor cu 
privire 13 pierderea, deteriora
rea sau... cine mai știL ce se in- 
timplă cu actele de identitate. De 
aceea, cu sprijinul domnului A- 
rr.tică Go?ea. in calitate de ca
dru sp- cia izat al Poliției muni
cipali.-, in domeniul evidenței 
populației, înrcrcâm un tur de 
or:/ont.

„La Petroșani — subliniază in
terlocutorul — ar fi trebuit să 
preschimbăm, potrivit evidențe
lor existente, in cele șase luni 
care au trecut de la începutul a- 
nului 1992, circa 1200 de buletine 
de identitate. Numărul celor care 
s-au prezentat la Poliție pentru 
preschimbare a fost mult mai 
mic. Semn că puțini sint aceia 
care acordă atenția cuvenită ac
telor de identitate. Pur și sim
plu oamenii nu urmăresc, nu se 
uită în Buletinul de identitate, 
în aceeași perioadă de șase luni 
au fost declarate pierdute 215 
buletine de identitate, furate — 
118, deteriorate — 74. Mai clar, 
74 de persoane au confundat Bu
letinul de identitate cu... oricare 
hîrtic. Cit privește buletinele 
„pierdute” sau „furate”, aici lu
crurile sint relative”.

(N. UED. în acest punct al in- 
rviului gindul ne-a fugit spre 

comunicatele dc presă de prin 
Tron niitria sau fostele țări iu
goslave, cu privire la prezența 
românilor pe un front sau altul, 
fapt u tot ul -,i cu totul fals, dar 
ușor de în cen.it dată fiind J.'je- 
eit.it a ai ci -, profi'înd d<- in

conștiența unora in păstrarea ac
telor dc identitate, indivizi de 
tot felul reușesc să intre în po
sesia unor documente de identi
tate (B I. sau Pașapoarte), pur- 
tind însemne românești. Pentru 
un litru de alcool, unii își vind 
tot ce au mai „scump”, mai c- 
xact ar trebui să aibă mai scump 
pe lume, țara. Sau pentru ,.30 de 
arginți”, asemenea lui Iuda. Re
venim la problemele- evidenței 
populației).

S-au efectuat în 1992, 1243
schimbări de domiciliu (cit de 
mare este fluctuația de populație 
in Petroșani 1), și s-au aplicat 534 
de vize de flotant.

• O precizare pentru 
străinătate. Oaspeților le 
gazdele au obligația să
peste hotare. Nu este vorba 
departe. Dar, după decembrie 
atiția... încă o precizare pentru 
cămine: cartea de imobil
vreunul o fărădelege. Cum 
apărat turistul cinstit de

• RUl’IERA. Nu pricepem dc 
ce, in fața Primăriei municipiului 
Petroșani, pe o distanța de nici o 
■alta rle metri au fost trasate trei 
treceri pentru pietoni. Autovehi
culele sint, practic, obligate sâ 
oprească di tr< i ori, in cîțiva mc- 
tii. Cum fiec;irc oprire înseamnă

I
i
i

Reamintim și cîteva prevederi 
ale Legii nr. 5 din 1971, privind 
evidența populației. Cetățeanul 
român care a împlinit vîrsta de 
14 ani este obligat să aibă acte 
de identitate. Cu cel puțin 15 zile 
înainte fie împlinirea vîrstei, el 
trebuie să se prezinte la poliție, 
în termen dc maximum 15 zile 
dc ja expirarea termenului bule
tinului de identitate, sau dc la 
constatarea deteriorării, pierde
rii ori distrugerii — spune legea 
— se vor întreprinde toate cele 
necesare pentru eliberarea unui 
nou document de identitate.

cetățenii români caic au musafiri din
dorim sejur plăcut și însorit. Numai 

anunțe la Poliție prezența oaspeților 
dc vreo formă dc interzicere. Nki 

1989, au intrat în țară atîtca...

ca 
de 
pe
și

rcccpționcrii fie la hoteluri sau 
este obligatorie. Dc ce 7 Simplu. Comite 

poate fi identificat 7 Cum poate fi 
borfași ?

Horațiu ALEXANDRESCU

consum inutil de benzină și frag
mentarea circul iției, măsura lu
ata este aberanta. Nu era oare 
suficientă o singura trecere fie 
pietoni, sau, hai fie, două 7 li 
este cuiva lene sa se deplaseze pe 
trotuar 30 de metri pentru a tra- 
ver .1 strada, de și a făcut pasaj 
pii ton .1 în fața ușii ?

Plouă și in blocul timarului!
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Salutam din toata inima înce
perea acțiunii de refacere a te
raselor blocurilor din Petroșani, 
mai exact de refacere a izolați
ilor clădirilor împotriva apei pro
venite din precipitații. Poate ca 
vom scăpa și noi de teancul dc 
scrisori prin care cititorii — ce
tățeni ai I’etroșaniului — ne 
semnalează că nu mai pot locui 
in apartamentele rle la ultimul 
nivel al blocurilor clin cauza 
pătrunderii apei prin plafon 
l’rimul semn a fost dat pe stra
da HOREA din Petroșani. S-au 
înălțat schele, au fost aduse

BENZINA
Cine „strică“ cifra 

octanică a aprovizionării ?
Marți dimin -ața pe la zece și jumătate, coada la st,iți i PECO 

din Livezeni se termina doar pe la l'.ibrica de lapte. Spun doar, 
deoarece, zilele trecute, se întindea pina lingă podul de peste Jiu 
Dl. Valentin Andronache, vînzător la pompă, imi zicea că mai 
are doar vreo 1000 de litri la ora asta. De dimineață au fost 5200 
litri de benzină, atil cit au ramas din ziua precedentă. îl întreb 
dacă mai sint șanse să se aducă. „Nu știu — îmi răspunde —, sa 
vorbesc mai intii cu depozitul sa văd daca mai are. E adevărat, in 
ultima săptămînâ au fost tot cozi mari. Dar ce i în altă parte !“.

Scriu ziarele, se mai urata și la televizor: in toată țara benzina 
tinde sa devină o obsesie pentru posesorii fie autoturisme. C’a fn 
multilaterala lui Ciuruita’ 1 Era pri a adevărat sa țină aș i fără 
coada, fără vreo 2—3 orc (c< I puțin) pierdute la rind P ntru "n 
plin și o canistră de benzină Ce zic cei care așteapta. Nu zic 
multe. In maro parte și-au refăcut „antrenamentul”. Citesc ziare 
și reviste, casca, mai trag un pui de somn pînă line cisterna „a 
bage”. în dimineața menționata, am solicit.it părerea citorva aubi- 
mobilișli care așteptau, cuminți, si ajunga in fața pompei i
benzină tic 90. • „Stan fie la opt fain zece. Vin din schimbul IV. 
Trebuie să iau neuparal, că merg li l5«fva (proprietarul Dacici 
2 JID 6993). • Bărbii Constantin : „Am mai st it și zilele astea
și ani luat dlipa trei ceasuri. E prost ea intra ninlți în l.iță’.
• „Totu-i in regula" (posesorul autoturismului I HI) 6364) • Vio
rica Gheorghiu: „Stau de la 9“ Socotește c-a stat puțin față fie 
alte zile, cin I erau cozi mai mari. • Eilipcscu Turna: „Nu știu de 
ce nu se aduce și fie 98 aici in Vale. Ani trecut pe la Hațeg. Deva, 
Orașlie. Era. Azi am luat-o de la fabrica de lapte si am stat ma
xim o ora”. • Radulescu Cornel: „'Trebuie sa plec la Timișoara. I’e 
puțin se sta zece orc acolo la brnziila. Și la Deva, tot așa. Dumi
nică, era coa la pinii unde se bifurcă drumurile. Se aude că n-o 
să fie benzină cileva săptămini. Știți ceia? Aici in’Vale așa s-a 
intiniplat întotdeauna, am fost evitați”. • Lucian Ana: „Stau de 
20 de minute. Zilele astea n-am fost la benzină”. • Borbelv loan: 
„Bine c-a băgat, că săptămîna trecută n-a avut”.

După cum se observă, nu lipsesc nici zvonurile alarmiste, cum 
că o sa fie o criză de benzină. Nu știu ce va fi. Nici chiar televi
ziunea n-i găsit răspunsul la întrebarea de ce nu este benzină su
ficientă. Cert e că, pe zi Ce trece, acum, în perioada concediilor, 
trebuie să te înarmezi cu răbdare și tutun (ăsta ultimul se folo
sește cînd ești la o distanță mai mare de stația PECO) și să aș
tepți. Ce) rare iese cu plinul făcut se poate considera erou în acea 
•zi.

Gheorghe Ol.TE A NU

lemne și toate cele necesare u- 
nui lucru dc calitate, fn blocul 
amintit locuiește și domnii 1 pri
mar al municipiului iar schcle’e 
sint in zona apartamentului său. 
Cum domnia sa este un om gos
podar — dovedește acest lucru 
și sensibilizarea imediată a 
lucratorilor RAGCL — nu ne în
doim că se va continua in lunile 
următoare... septembrie, octom
brie, noiembrie, decembrie... ac
țiunea benefică începută. Nu va 
mai ploua in casă. Vom ave.» 
numai apartamente cu adev.ii.il 
de confort UNU SPORIȚI 
(Vasile BACIU)

Plătim și apa de izvor
<1 rmarv din pagina I)

ItAGC I Bot oșani, fj, ma care fm ni/c.iz. .,p., 
nu -te proprietară -I, ape. Apele fac obiectul 
de pioprTet.ite al Regiei Apdor din România 
>are deține monopol d proprietății și procidcazi 
in consecință. A lică vinde apa, in stare natu
ral regiilor de gospodărie, care, la rindul lor o 
livrează, contr.ieost, dar in stare pot ibila popu
lației.

P ntru a ne c lifica exact cam cit costă apa, 
oferim celor interesați un exemplu recent. Pen
tru apa furnizată pe luna Iunie, RAGCIi Petro- 
șani a plătit către Regia Apelor 6 439 280 lei, 
ceea ce înseamnă un preț destul de ridicat pe’ 
metrii cub de apă, chiar dacă acest preț diferă 
de la apa pentru populație la era industrială.

.Sigur, în condițiile în care regia amintită ar 
efectua unele amenajări, pcntru a crește calita
tea apelor naturale, plata către regla apelor

pan .i justificată. Ne rcfi.riin, concret, la 
ilu.'ția barajului dc la Val i dr l’esti. Dai in 

condițiile capturii de la Tuia, unde' nu există 
nici o amenajare și nici o intervenții pentru 

■ dil.it , apei naturale, plăti acesteia chiar ci 
1 1 ■ bui ă fie consi/lei ată pentru regia ap lor
un v nit ilicit. Tot legat de stația Tuia și cali
tatea apelor naturale din această zonă, nminlim 
ii faptul ca d:n cauza lipsei dc amenajări, tur- 
biditatca apei a dus la oprirea stației respective 
timp de 97 de ore, ceea ce ar fi însemnat un
consum dc 1047G0 mc, cantitate nelivrată și 
neconsumata, ilar pentru care RAGC'I. n plătit 
suina fie 1 557 730 lei. Deci consumi, nu consumi, 
plătești.

în aceste condiții, Regia Apelor încasează 
fest, fără nici un efort, bani pe apă. Să mai 
.spună cineva că în România apa dc izvor nu 
este dc vînzare 1 Cind oare, Doamne, vom plăti 
S’i acrul pe carc-1 respirăm ? (G,C.)

solicit.it
adev.ii.il
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Fb tuu un a la vii-;, de Iii Mo * 
«.vd, statelor nvribre ale Co- 
muni'ății St ațelor In. k pen lente a 
hotârit cr rea un1 i armați co
mune d>' conciliere a situațiilor 
de conllict dintre republicile 
membre .le comunității. Primi 
misiune u ac stei armate va fi, 
după cum s-a precizat, concilierea 
conflictului din Transnistria. Să 
sperăm că acesta nu va fi conci
liat așa cum a fflcut-o pină a- 
cutn armata a 14-a sovietică.

LINIE DE CREDIT

F.M.l a dat cale liberă unei 
linii de credit internațional pen
tru Rusia. Cu începere de la 1 
augu-t a.c., organismul financiar 
mon -.il va pune în mișcare un 
ajutor de un miliard de dolari,

ci m it Rusiei pentru depășirea 
greutăților cauzate de aplicarea 
reformei de convertire a econo
miei sale in economie de piață.

RECOMANDARE

Con ili'd de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite a re- 
coman . <t adunării generale a fo
rumului mondial pi imirea Gruziei 
în rind'.il membrilor Națiunilor 
Unite

După cum se știe, după un se
ci ituitor război civil, generat de 
alungarea de la putere de către 
opoziție a președintelui constitu
țional Gamsahurdia, în Gruzin 
conduce un Comitet de Stat în 
fruntea căruia se află, fostul mi
nistru de externe al URSS, E- 
dward Șevardnadze. In prezent 
acesta se confruntă cu o situație 
similară celei din Transnistria,

in provincia O.setia du Sud, unde 
separatiștii rtoofoni și-au declarat 
independența. Dar se pare că 
fermitatea lui Șevardnadze a cam 
muiat deocamdată tendințele se
paratiste. iar prestigiul săy inter
național continuă să fie încă re
cunoscut, inclusiv la ONU.

GUVERN DE STINGĂ

Premierul desemnat al Israelu
lui, Isac Rabin, șeful Partidului 
Muncii, din acest stat, recent cîș- 
tigător in alegeri, a anunțat că 
în cursul săptămînii viitoare va 
definitiva cabinetul ce va fi su
pus confirmării Parlamentului. 
Potrivit aprecierilor observatorilor 
politici, cabinetul lui Isac Rabin

va avea cu preponderență o orien
tare de stingă.

ATENTAT EVITAT

Doamna Daniele Mitterand, so
ția președintelui Franței a evitat 
cu cîteva secunde un atentat tn 
Irak. Ea se află de cîteva zile 
într-e misiune umanitară în aju
torul kurzilor din nordul Ira
kului. Cu puțin timp înainte de 
a ajunge intr-un loc destinat îm
plinirii misiunii sale, un autotu
rism capcană a produs o puter
nică explozie, în care și-au pierdut 
viața cinci persoane, iar alte 14 
au fost rănite, doamna Mitterand 
scăpînd ca prin minune. Atenta
tul nu a fost încă revendicat.
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PUBLICITATE
Exploatarea de Preparare 

Petroșani
anunța

organizarea licitației în vederea închirierii chioșcului 
amplasat în zona de agrement Braia Lupeni, ce va avea 
Ioc în data de 22 iulie 1992, ora 10. la sediul exploatării.

Documentația asupra spațiului și condițiile de licitare 
se poate procura la sediul Uzinei de Preparare Lupeni. 
(Fact. 7 13)

Societatea comercială 
„GENERAL TRANS“ SA 

Petroșani
(fosta ITA Petroșani)
cu sediul in Petroșani, str. Livezcni nr. 12,

Anunță posesorii tuturor tipurilor de autovehicule că 
este autorizată să efectueze inspecția tehnică periodică în 
conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 59U1991.

Programarea se face la telefon 42040 — 42011 sau la 
sediul societății.

La prezentare autovehiculul trebuie să corespun
dă din punct de vedere tehnic și estetic reglementărilor 
naționale de siguranță rutieră și protecția mediului.

Tarifele practicate sînt unice și au următoarele va
lori :

— pentru motociclete și motorete G25 lei
— pentru autoturisme și remorci cu 2 axe 1125 lei
— pentru microbuze, autoutilitare de 3.5 tone

și remorci de la 0,75 la 3,5 tone 1650 Ici
— pentru autocamioane peste 3.5 tone 2200 lei
— pentiu semiremorci și remorci peste 3,5

tonc 2000 lei
— pentru autobuze 3200 lei
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-MICA PUBLICITATE-
VINZARI

V1ND Volskwagen Golf, pe benzină, consum 5 1/100 km și mul
tiple piese Trabant (ambielaj). Petroșani, Grivița Roșie, 49, telefon 
44912. (3213).

V1ND Skoda L 120, alb 13, stare foarte bună, preț negociabil, 
300 000 lei. Telefon 45826. (3241).

VlND Trabant 601 cu piese de rezervă. Informații, telefon 
50685, Petrila, zilnic între orele 17—21. (3242).

VlND apartament două camere, Republicii, 59/22, după ora 
15. (3245).

VlND cîini lup (pui). Petroșani, Măgurii 30 (lingă IUMP). (3246)

DIVERSE
UNIVERSITATEA de metafizică „Eltaa, organizează conferința 

de deschidere, vineri, 10 iulie 1992, ora 17,30, la Sala de Confe
rințe a Casei de cultură a studenților. (3236).

IN NOAPTEA de 3—4 iulie 1992 s-a furat de la sediul societă
ții ștampila unității, de formă rotundă, cu emblema „SOCIETATE 
IN COMANDITA SIMPLA GOIA & FERENCZI PETROȘANI*. Se 
declară nulă. (3250).

PIERDERI
PIERDUT legitimație de veteran pe numele Șandru Ilie, eli

berată de Asociația Veteranilor de Război Deva. O declar nulă. 
(3243).

PIERDUT certificat de calificare sudor, pe numele Topcianu 
Dumitru, eliberat de Șantierul Naval Constanța. îl declar nul. (3238)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pipoș Dan, eli
berată de E. M. Vulcan. O declar nulă. (3248).

PIERDUT diplomă absolvire 10 clase pe numele Topcianu Du
mitru, eliberată de Școala generală Todireștl, județul Vaslui. O 
declar nulă. (3239).

DECES

VERIȘORII, familiile Niedermayer (Germania) și Remete, 
nepoții, familiile Bujneag și Murariu aduc un ultim omagiu celei 
care a fost o femeie minunată •

ANTFAIS MARIA

Nu o vom uita niciodată. (3237)

COMEMORARE

CU ACEEAȘI nemărginită durere, soția Valeria amintesc ce
lor care l-au cunoscut și l-au condus pe ultimul drum că au trecut 
40 de zile de lacrimi și tristețe de cînd bunul meu soț 

ISTRATE DUMITRU (57 ani) 
m-a părăsit pentru totdeauna.

Flori și lacrimi pe mormintul tău vor fi mereu. (3228)

— pentru autobuze articulate si autospci ia|i/;itc
4250 le

Reamintim că pentru autoturisme termenul de vala
bilitate al inspecției tehnice este de doi ani. (Fact. 728)

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Paul NICUl ES( U
Responsabil de număr : 

Jlorațiu ALFXA NDRIX U 
Corectura i 

i.milia ACIIIREf și Viorica HRIUl es( II

! DE REȚINUT!
Aducem Iu (imoțlinl» celor interesați că, pentru toate 

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

Cotidianul de opinie și informație al 
t «II hului „ZORI NOI* este renll/ai de 

>'»< II I \ I EA ( Oivil |t( | Al A
„ZORI NOI” S A 

infiiuțală conform De 
ci/ic. nr 211*/IZ.illi 1991 
a l’rcti ciur li județului 
11 niiedoara

Diri-clor
vuitei v III 101(1 SCU

KU.

Materialele necomandale șl nepublicate 
nu se restituia. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii date|or 
cuprinse tn articole aparține, in excluși, 
vitale, autorilor.
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HOROSCOP
RAS 

(22 iunie — 22 talia)
Imagine șifonată, necesită une

le reparații la „fațadă*.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Vă dedicați, cu mult aplomb, 

activităților gospodărești.
FECIOARA 

(23 august — 22 septembrie)
Așteptare cu... prelungiri.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Deveniți ținta unor scenarii cq 
caracter „subversiv". Nu le acor
dați mai multă atenție decît me
rită.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Simulările se pedepsesc. La fot
bal de exemplu, cu cartonaș gal
ben.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Explozia unor sentimente re
fulate,

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Un pas greșit e de natură să 
vă slăbească încrederea in pro
priile forțe.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Unele satisfacții în plan pro
fesional.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Ieșirea la liman e aproape. Aș
teptați să se ridice ceața.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Calcule, speculații, manevre...
TAUR

i v (21 aprilie — M mai)
Ciștigurl la vînzare... Căutați cu 

atenție un loc unde să puteți re- 
investl.

GEMENI 
(21 mai — zi iunie)

Nu vă mulțumiți doar cu în
locuitori.

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanță.
10.55 Ferestre deschise spre Fran

ța.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Conviețuiri.
14,50 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine. < 
16,00 Agenda muzicală.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere Moldave.
17.35 Dosarele istoriei.
18,00 Tele-discul muzicii popin 

lare.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Film serial. 

Dallas. 
Episodul 143.

21,40 Reflecții rutiere.
21.55 Memorialul durerii.
23.1 ■ Cronica Parlamentului. Ao- 

tualități.
23.45 Stadion

0,45 închiderea programului. »
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