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PARE Primărie j
Dintr-o adresă (nr. 1780’25.03'1992) către Prefectură:
„Avind in vedere prevederile art. 8 din Ilotărîrca Guvernu

lui nr. 11 i 1992 privind trecerea sub AUTONOMIA 
ȚII publice locale a 
(oarele propuneri :
»»••••

unor societăți comerciale, vă
AUTORITA. 

facem urmă-

SOC I ETA TEA COMERC IALA „ZORI NOI" S.A.

sfat:
DE

Domnule primar.
Va mulțumim călduros pentru 

faptul dc a nc considera „valoa
re de interes local din domeniul 
public** (Hotărirea nr. 113/1992, 
ari. 1, alin. 1, rîndurile 3—4). 
Asta știam și noi, așa cum știu 
și zecile de mii dc cititori ai 
ziarului nostru. Dar, de aici și 
pină la a propune prefecturii 
„Trecerea sub AUTONOMIA 
AUTOR 1'1 AȚII publice locale**, 
dincolo de formularea agrama
tă (chiar idioată, am putea spu
ne) este o diferența cit de la 
niîncarica la mineărime !

\a atragem respectuos aten
ția că nu prestăm servicii publi
ce de interes local (bănuim că 
prin „local" ați înțeles doar ora
șul Petroșani), singura 
preocupare fiind 
despre ceea ce se intimplă 
intre iga Vale a Jiului.

noastră 
ADEVARUh 

in

Minoritatea
calul

Spontaneitatea și inteligența 
parlamentarilor, atita cit este, se 
t răpesc in cabab politice incon
știenta. In alte reuniuni, cum 
a fost cea r»'Oir>tâ de la Buda
pesta, parlamentarii noștri , 
cializați" in politica externa, 
este in'-eparabilâ de cea 
trupul l irii, s<- dovedesc 
site de li ar diplomatic 
spontaneitatea de-acasă.

îngrijorați de soarta etnici 
gliiarc din România, budapesta- 
nii au difuzat la începutul reu- 

acizaior pentru 
drepturilor 

mai mult, dl. se- 
z.a, .dar senator 

a vorbit 
elino . uta 

ca o ilusira-

„spe- 
, care 

din 
lip- 
de

ma-

numii un text 
ce nunie.se ei lip-a 
lingurilor. B.i 
n itor Szo i ( 
în Senatul Româniși, 
ți dumnealui d<-spre 
situație de la Cluj, 
rc ii poziției Budapestei.

L multa vrem" se știe cil 
este de ambiguă și duplh-ita, a 
poziția unor don ni udemeri ,f i 
care pir a fi hrănii i, orișanic și 
Spiritual, de V inii iv ti i din 
vest ca’-, după pilda Con- iliidui 
Europei ce ne e.'.unincaz cu

Ce doriți, dom- 
ziarul 

Nu

N-am înțeles ! 
nule primar ? Să treceți 
în subordonarea prtmârici ? 
va supărați, cîți leuți ne-ați dat 
dv.
va

pentru a exista ? Știți clini
cii ce probleme ne confrun-

„Un 
și nici

M:\XIMA ZILEI 
om fățarnic arc doua fețe 
un obraz".

NICOI AE IORGA

vreo 10 ziare) vă dăm un 
FACE-TI-VA 
STRADA IN 
Scrieți acolo

Cotidianul 
rul rămas din cele 16 publicații 
„postrevoluționare" în munici
piu) va rămîne al oamenilor să
raci sau bogați, triști sau ve
seli, buni sau răi din Valea 
Jiului ! Ocupați-vă de primărie 
și lăsați ziarul ! Altfel...

Croyez, Monsieur, a l’assurance 
de mes sentiments Ies meilleurs! 
(Ca la Grenoble !)

Mircea BUJORESCU

O GAZETA
FAȚA PRIMĂRIEI! 
tot ce doriți I 
„Zori Noi“ (singu-

Titlul mi-a fost sugerat de o producție cinematografică de 
succes, in original sunind „Singurătatea alergătorului de cil 
lungă". Parafraza poale nu e chiar originală, dar sună prea frun. . 
ca să nu fie adevărat. Pentru că originalul originalului devii 
„Alcrgind de unul singur și căzînd (mai mereu) pe locul doi", 
ceasta este soarta alegătorului autohton.

DE CE SINGUR ?
Incepînd cu evenimentele din decembrie ’89 și terminînd cu 

fixarea alegerilor legislative și prezidențiale pentru 27 septembrie, ■ 
totul a făcut ca omul de rînd să se simtă, treptat, abandonat. Tot , 
mai multe personalități politice (și nu numai) apreciază, din ce j 
în ce mai limpede ceea ce s-a întîmplat în iarna anului '89, dacă i 
nu ca pe o lovitură de stat, cel puțin ca pe o cacialma (ceea ces 
pentru omul simplu e cam totuna). Incet-încet, siguranța în veri- 1 
dicitatca și mareția acelor momente s-a erodat.

Erijîndu-se la început în emanați ai așa-z.isei revoluții, actualii i 
puternici ai zilei — cu unele modificări neesențiale — își zio i 
acum „aleși". Practic, în afara profitorilor din acea perioadă, ni
meni nu mai susține (cu vehemență, ca pînă nu demult), existența 
unei mișcări populare spontane care, chipurile, și-ar fi creat ad-hoo 
liderii. Din marele consens național existent în acea perioadă de i 
grație n-a mai rămas nimic.

ȘI CINE E DE VINĂ ?
Marele beneficiar al consensului do atunci, dl. fost emanat, J 

actual (și viitor ?!) președinte, n-a făcut altceva decit, cu fiecărei 
pas, să distrugă această stare de spirit, dînd vina pe felurite forțe ș 
destabilizatoare și minuitori de „sule-n coastă". Așadar, din consens 
a mai rămas un deziderat.

Dl. Iliescu intenționa să facă din FSN un marc partid, cu 
reprezentare în toate categoriile și păturile sociale, cuprinzînd 
oamenii cei mai avansați, revoluționari etc (cunoaștem textul). 
Văzînd aceasta, adevărații democrați s-au desprins din grupare, 
devenind, pe principiul „cine nu-i cu noi c împotriva noastră** 
dușmani ai poporului. Astfel, „dizidenți" cu carnetul de partid 
(comunist, evident) în buzunar le-au luat locul. Revenind la ceea 
ce s-a numit partidul Frontul Salvării Naționale, remarcăm faptul 
că platforma sa electorală confruntată Cu practica, s-a dovedit, în 
mare parte iluzorie — demagogie curată, adică. Deși „revoluția** 
din decembrie ’89 a fost de sorginte anticomunistă, in ideea celor 
care au participat efectiv la evenimente, mișcarea numită „Piața 
Universității" — la fel de tranșant anticomunistă — a fost deza
vuată și indexată de dragul unui zimbet pentru „liniștea noastră1*. 
Ar lua prea mult spațiu ca să trec în revista toate gafele „alesu- 
lui“, de cînd s-a cocoțat în frunte, de aceea voi puncta doar cîleva. 
Pe plan intern, deschiderea granițelor înainte de dezlegarea „mis
terelor revoluției**, eliberarea pușcăriașilor de drept comun, acor
darea unor privilegii păguboase pentru economia națională, doar 
de dragul cuceririi de simpatii electorale, rolul jucat in mineriade, 
neintervenția la timp în cazul evenimentelor de Ia Tg. Mureș, de
nigrarea permanentă a oricărei forme de opoziție, nc-implicarea în 
impunerea legislativului pentru respectarea datei stabilite pentru 
alegeri și multe, multe altele. Pe plan extern, graba, bătătoare la 
ochi, cu care s-a semnat acordul cu (încă existenta la acea dată 
URSS), acord în care nu se stipulau problemele Basarabiei și nici

Paul NICULESCU
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(Continuare in pag. a 3-a)

tâni, pentru ca unicul no-tiu 
stapin — CITITORUL — • ai
bă o imagine reala a Văii lin- 
lui ? A mai fost un primar i uc 
a dorit patrimoniul ziarului. In- 
teresați-vă ce-a pățit!

Dragă colega.
Dacă doriți neapar.it i ■ țl 

Un ziar al primăriei (după cite 
știți, noi va oferim GRATUIT

maghiară și...
troian

demicroscopul, întrețin opiniile 
dezinformare asupra realităților 
românești.

Dar sa observăm cil este de 
lipsita do drepturi ale omului 
minoritatea maghiara din Româ
nia. Ce) mai la indemîna și a- 
propiat exemplu este susținerea 
unei probe de bacalaureat, apoi 
și la admiterea la liceu, la lim
ba materna. Adică. în cea mai 
marc parte, de limba maghiară. 
Deși limba oficială in România 
este limba română.

Al doilea exemplu : deși l’DMR 
a fost împotriva adopt irii Con- 
stiluțmi, un sen itor maghiar este 
membru ales in nu de piea mult 
timp inființ'it Ciule Constiluți 
onală. Ceea ce rslc un paradox: 
o p-'isoană, nu ma interes- rză 
' ompcl'iița jnridi'a, caro a spus 
NI- tind sa votat Constituția,

Tibi-i in SI’ VI \K4J

(Continuare in pag a 2 a)

I
I
I

|La Deva

I Convenția județeană
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Sîmbătă, la Deva, a avut loc 
Convenția județeană extraordina
ra a frontului Salvării Naționale. 
Aproximativ o sută de partici- 
panți, reprezentanți ai tuturor or
ganizațiilor FSN din județ, au 
aprobat cele trei propuneri care 
urmează să fie supuse dezbaterilor 
Convenției Naționale a FSN. ce 
va avea loc lot in această lună, 
la Brașov, pentru a fi dcsemn.it 
candidatul acestei formațiuni po
litice la funcția de președinte al 
României. Ccie trei propuneri pe 
care le vor susține reprezentanții 
județului nostru la Brașov 
Eugen 
mir si 
nîminc 
venț ia 
biccții 
candidaturi.
.și alte 
num 
iiescii, 
supuse la vot. A dar, 
discuții. Intre cei 17 reprezenbiiVi i 
ai județului 1 rașov 
și patru din V dea 
nii Io.ui ! iorea, 
In.in Dan 
irich. 
cipă din 
fost trei ’li- 
p ubicue le 
Ir .î din jiu

i
sint

Dijmărescu. Caius'Drago- 
Victor Babiuc. U ta insă 
deschisă. Chiar și in con- I 
județeană s-au ridicat o- ; 

1 i toate cele trei posibile 1 
Au mai fost rostite I 

nume precum Peti c Ro- , 
sau chiar... surpriza, Ion 1-1 

aceste propuneri nefiind j 
la vot. Așadar, numai

i

se vor afl i 
.liu’iii : dom 

Ion Ui fal -.ai -
Balan și Mincrva Di •- 

I’.ir'.imcn'irii FSN p*rti- 
oliciii. în dezbat ri ,i i 

în iwi- i și mu le 
ifc de -iții.ilia poli-

FLORI CU SPINI FIORI FĂRĂ SPINI

nunie.se
neapar.it
dcsemn.it


2. ZORI NOI MIERCl IU, 15 H I ’E 1992

Cit s-a mincat, cit s-a confiscat si cit s-a amendat Ne-am săturat!
Prin amabilitatea ff-Iul dr. 

Ghcorghe Cristea, inspector șef 
In Poliția sanitar-veterinară, am 
intrat în posesia unei statistici 
a semestrului I al acestui an 
privind produsele de origine a- 
nimală examinate și valorifica
te în piețele județului nostru.

Per total, în piețele agroalimen. 
tare din orașele județului a fost 
desfăcută o cantitate de carne 
de 585,7 tone, iar produsele 
lactate aduse spre vinzare, tot 

| de producătorii particulari, to
talizează 298,6 tone. Doriți să 

' știți și cine a consumat cel mai 
mult din respectivele produse ? 

j Nimic mai simplu : din tabelul 
pe care-I avem la dispoziție re- 

i zultă clar că orașul Vulcan, cu 
cele 170 tone de carne, ocupă 
primul loc, urmat fiind de Pe
troșani (108 tone) și Deva (106,9 
tone). Lupeniul, cu 57 tone, se 
află după orașul Hunedoara ca
re a beneficiat, pe piața liberă, 
de o cantitate de carne cifrată 

. la 67,7 tone și înaintea Orăștiei, 
48.9 tone. In rest, s-a mincat ra
țional, după rețeta împușcatului: 
Hațeg 6,7 tone. Brad 5 tone și 
ceva mai mult la Simeria — 
15,5 tone.

I a produsele lactate, doar 600 
l.g le-au lipsit vulcănenilor pen- 
tru a se plusa — și aici — pe 
primul loc în clasament. Acesta 
e-‘.e ocupat de Hunedoara, 75,6

BENZINA

Glumi glie OI.TEANU
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„Gugușîiiisii” vacinilor, „peștii” și „puicuțele” noastre

tone, urmată, așadar, de Vulcan 
cu 75 tone. Petroșaniul și Deva 
s-au limitat la același consum 
— 42 de tone, iar Lupeniul, 
iată că nici aici n-a putut ocupa 
un loc fruntaș, cantitatea de 
produse lactate desfăcută in pia
ța agroalimentară a acestuia fi
ind de 20.9 tone. In rest, se 
vede că, prin alte părți, omul 
mai ține o oaie, o vacă și nu-și 
prea face drum pe la piață pen
tru lapte, brinză și smintină. 
Ește cazul in Orăștie (16 tone), 
Simeria (13,4 tone). Brad (10 to
ne) și Hațeg (3,7 tone).

Interesant insă de urmărit și 
un alt aspect — acela al produ
selor confiscate și al amenzilor 
aplicate în ambele sectoare — 

de stat și particular. Aceasta 
d„oarec< , remarca dl. dr. Cristea, 
„au fost cazuri in care s-a 
constatat că animalele aduse la 
sacrificare erau bolnave, bene
ficiarul — adică magazinele de 
stat și particulare — desfăceau 
carne insalubră ori carnea, pro
dusele din carne și cele lactate 
erau transportate in condiții ne
igienice'* 1 * 3. La acest capitol, orga
nele sanitare din Orăștie. de 
exemplu, au confiscat 32,5 tone 
carne și preparate din carne; 
„acordind" 200 de amenzi care 
totalizează 900 mii lei. La Vul

t - mare In stațiile Pll'lQl 
Cozile tind să le întreacă p- rele 
ale i. moților. Ieri elimin -.iță, pe 
l.i opt, Lun.tora, la Vulcan, rin
dul le mo-ini e”i „n :m;u" [lini 
a, roap ac intersecția bulevar
dului cu strada Traian Rină la 
p nz p, cis c-a mai crescut cu 
jumăt. t> La stația din J.ivezeni 
tot > am la aceeași oră, * ecou 
cșeri itii fie păstrare a calmului 
< sumedenie de șoferi amatori, 
a .-,«ror autoturisme, înșirate
i i ■ p< l.îrește unul in c< ada ce
luilalt, ,e inlănțuiau pină in prep,
tul ției drumuri și poduri 
L i pină dincoace de pod Ben 
zina încă nu se vino a. Gurile 
r vorlx.--- (ți de multe ori 
gr.ă.d lor le-a fost aurit) că se 
v da doar cu țîriita. To' res- 

y tivrl? „posturi" zic că. In mai 
ti ata țara, la stațiile F'EC11 poți 
v lea im igini similare. De'-prr 
«alitatea carburantului (atunci 
cind ai noroc că tr-ale i cu 70—
3 rle litri) nu mai roiT^nlez.

Pașaportul. Act de identitate 
Jinuuit ani de-a rindul de mulți, 
adevărat miraj vreme îndelunga
tă, este acum la indemina tutu
ror. Deci și la irxlemina lichele
lor, care nu mai cer „drepturile 
omului" pentru că le au, în 
aenimb fac tot ceea ce este 
posibil pentru a terfeli în stră
inătate numele de roman. Cite- 
va exemple ne j oferit cu ama
bilitate serviciul pașapoarte al 
poliției județene.

In cursul unei singure luni — 
Iunie — au fost expulzate clin 
Turc a, aplicîndu li-se ștampile 
fie interdicție pentru această 
țara flin partea organelor fie stat 
turcești, șapte persoane fiin ju
dețul Hunedoara. Toate șapte de 
sex feminin. Este ușor de înțe
les de ce nu le putem spune 
nici fete și nici doamne. „Prosti
tuția este o „afacere" foarte 
rentabilă" — zic ele. Stau ce 
stau pe-acolo, au căutare, se 
vede, la „gtigușt iuei" și „pești", 
și vin acasă. Gata privatizate. 
Și ca să fie tacîmiil complet, 
mai „aduc" ba... una, ba... alta 
râspindindu și apoi „cadourile” 
cu „dărnicie" printre. rom.ma.i. 
Că floar, duh, indiferent de mi
matul de cruci din bulei inul de 
anali,.,, sîngele — apa nu se 
tace. - i - v a .« . •

Din umbră, toate lucrurile se vad mai bine. I olo: *Miri«> OPRE A

în luna februarie, E.R., din 
Petrila, necăsătorită, și-a declarat 
pașaportul pierdut. Drept care, 
în luna martie a obținut altul. 
Ulterior s-a constatat că nu-1 
pierduse. Ii lăsase în gaj la un 

POLITIE
cumnat (variantă modernă și dis
cretă pentru calitatea de „pro
xenet"), chipurile pentru că a- 
vea la acesta o datorie de 15 mii 
lei. E R susține însă că nenea 
„cumnațelul", C.M. clin Pui, a 
dus-o pe ea și pe sora ei, deci 
soția celui în culpă, în Turcia și 
le-a obligat sa se prostitueze. 
Poliția a retras ambele pașapoar
te. Întrebarea care se pune : 
C M. se mai poale apropia de 
femeia pe care a vîndut-o cu ora 
primului venit și oricui avea 
dolari ?

Țiganii din România se în
scriu mai nou, pentru excursii 
in Polonia sau Cehoslovacia. Nu 
mai vin în țară. încearcă să 
treacă frontiera acestor țari, în 

can s-au confiscat 21,1 tone de 
carne, 0,7 tone produse lactate, 
cele 102 de amenzi aplicate in
stituind 878 mii lei. Sume de 
109 mii lei. 141 mii lei, 92 200 lei 
și 4000 lei au rezultat din amen
zile aplicate de organele sanitare 
din Petroșani, Deva, Hunedoa
ra și Simeria. Mai „blinzi" ai 
fost, se vede, cei din Hațeg și 
Brad, care n-au utilizat deloc 
chitanțierul de amenzi.

O ultimă constatare, deși a- 
ceastti n-apare pe nici unul din 
tabele : pentru moment, în pie
țele agroalimentare din Vulcan 
și Lupeni s-au sistat desfacerea 

și vinzarea cărnii de orice fel. 
Aceasta deoarece nici una din 
piețele amintite nu beneficiază 
de spații corespunzătoare din 
punct de vedere al normelor de 
igienă propice unei asemenea 
activități. Dacă astă-iarnă, car
nea „stătea" cum „stătea", a- 
cum, in plină vară, ea este 
amenințată de o degradare ra
pidă La Petroșani s-au găsit 
resursele pentru a se trece pes
te acest impediment. Nu știu 
care este situația exactă de la 
Vulcan și Lupeni. Se pare că 
un sponsor s-a găsit. Așteptăm 
(și nu numai noi) rezultatul. Cit 
mai grabnic I

Ghcorghe OLTEANU

Germania Sint prinși. Atunci 
fie abandonează pașaportul in 
mumie organelor de stat străine, 
fie după aplicarea ștampilelor 
de interdicție, le deteriorează in
tenționat și solicită alte pașa

poarte. Dacă nu le primesc, 
„urla" ca se încalcă, nu se știe 
ce drept In primul semestru al 
anului 1992 au fost declarate de
teriorate 455 de pașapoarte, 
majoritatea deteriorate intențio
nat de titulari, pentru a ascun
de ștampile de interdicție, men
țiuni pentru schimb valutar ori 
numărul mare de călătorii efec
tuate in scop de bișniță. Contra
banda „în regulă". In aceeași 
perioadă au fost declarate pier
dute 488 de pașapoarte. Sînt, de 
fapt, „făcute" pierdute Să ne 
mai miram că pașapoarte roma
ne ti au fost „găsite" prin Cro
ația sau Moldova ? Cum vreți 
să se dea motive de birfa unor 
anume agenții de prrr i sau ri
nei anumite părți n „diploma

In timpul primului război mon
dial străbunicul m<. u ii spunea 
bunicului: „Generația mea c te ti
na de sacrificiu. Noi ducem greul 
pentru ca voi să tifliți in pace 
și prosperitate !“. Apoi bunicul i-a 
spus latului meu acelea;i vorbe, 
iar tata, la rindul lui. mi le-a 
transmis mie. O clipa, după Re
voluția din '89, am lost tentat să 
cred că fac parte din acea gene
rație a păcii și prosperității, lată, 
insă, că după numai doi ani și 
jumătate. r< .ilitatea in care trăim 
mă face să cred că nici genera
ția mea nu este altceva decit o 
generație de sacrificiu, sau cum 
le plaie unora să se exprime,— 
o „generație de tranziție". Și "să 
știți, uneori am senzația că aceas
ta națiune este o continuatoare 
a destinului mitologicului Sisif. 
Știți, desigur, falitul că Sisif a 
fost osin lit de zeii Olimpului să 
urce pe vîrful unui munte o stin- 
câ, încercarea sa fiin 1 de fiecare 
dată zădărnicită aproape de final, 
cind stinca se prăvălea la vale. 
Și cam tot așa sintem și noi. De 
cîte oii ajungem la un pas de 
reușită ne rostogolim înapoi de 
unde am plecat și sintem rlevoiți 
să reluăm totul de la capăt. Dar 
vai, fiecare nou ciclu este echiva
lentul unei și noi generații de 

ției" europene ? Există în evi
dent i poliției persoane care au 
deci.nat pierdute sau deteriora
te, in acești doi ani și jumătate, 
cite 3 pașapoarte și solicita 
pc al pair idea.

De la începutul lui 1992 au 
fost suspendate in județul nos
tru pentru o dur il i de la 1 la 
6 luni, peste 70 do pașapoarte. 
'Titulari, persoane care au încer
cat să scoată din țară sume 
foarte mari de ici sau obiecte 
în cantități mari, în scop de 
trafn- ilegal.

Și iala cum ilccst DOCUMENT 
PER.'sf )NA I'., NE TRANSMISI
BIL sul; nici un motiv altor per
soane, di vine nu un instrument 
care s i garanteze libertatea fie 
mișcare a omului, libertatea de 

a călători, ci un instrument fa
vorabil comiterii unor grave fă- 
rad< Icpi, care afectează pe toate 
caile imaginea României in ex
terior, și așa lor f< lita și I) ilacărită 
de „prctini* . Ca avem ;i din 
a lia „r-ii carul”.

Reamintim că pentru persoa. 
nelc care solicită un pașaport 
simplu, aci st act se eliberează 
în maximum 20 fie zile. Pentru 
celelalte situații .. „capul face, 
capul trate" — zici o vorbă 
înțeleapl ,i.

Ilmațiu AIIXANDilI St (I 

sacrificiu 1 Și, sine r. ne-atn cam 
saturat de atita sacrificiu zadar
nic. nij-i așa 7

De altfel, ne-am cam saturai 
de multe, de foarte multe altele. 
Ne-am săturat de minciună, uri, 
lașitate, ipocrizie și fățărnicie. 
Așa cum ne-am săturat și de ni
micnicia oamenilor cu fețele as
cunse după înșelătoarele „măști 
de >ticlă“, cum s-ar exprima unul 
dintre iluștrii noștri prozatori 
contemporani. R zumîni. aș po
li a spune intr-un cuvint ’ă ne-am 
săturat.

Dar oare, ne-am satur rt de tot 
și de toate ? Cu sigu mnță nu I 
încă nu ne-am săturat de viață, 
iar din mult promia „pace și 
prosperitate" nici n-am apucat 
să gustăm. Ca să nu mai spun 
că (încă '!) sîntem ne tini de LI
BERTATE. in toate accepțiunile 
termenului. Un prieten gazetar 
îmi spunea recent că. din c’te a 
v îzut și a auzit, la noi la români, 
libertatea trece prin tomae. Tar 
realitatea ultimilor ani vine să i 
confirme afirmațiile. Pi ntru că 
— iată un exemplu — im detro
nat un dictator comunist nu pen
tru că a fost un comunist feroce, 
ci p.-ntru că n i a d.it Ir mîncare 
la oam ni. Da mulți sini rel care 
afirmă încă și astăzi că jlacă ar 
fi dat de mîncare la oameni, 
Ccausescu ar fi trăit încă ți as
tăzi. Mai mult decit atît. ar fi 
fost chiar adulat". S-avem par
don. d.ir asta este certamente o 
libertate văzută cu... burta.

Și totuși, nu vi se pare lamen
tabil fontul că nn popor cu îna
intași atît de minări și semeți se 
poate resemna intr-un Dcroetiul 
continuator aț legendei lui Sisif? 
Nu știu alții cum sint. dar eu 
mărturisesc că m-am ij'urat pină 
si de acest mit obsedant al Ini 
Sisif l

Tiberiti VINȚflN

Minoritatea 
maghiară și ... 
calul troian
(Urmare din pagina f)

apoi la referendumul din de
cembrie anul trecut, lu-um va 
veghea la respectarea Constitu
ției !

In sfîrșit, al treilea exemplu. 
Au fost aleși, mai întii in Senat, 
apoi in Camera deputaților, cei 
care vor face parte, împreuna cu 
reprezentanți numiți de Prcșe - 
flintele țării și de Guvern, din 
Consiliul audiovizualului. Să 
ne înțelegem bine ; au fost aleși, 
chiar în mai multe tururi do 
scrutin. In aceste condiții un 
domn din U1)M1! reproșa, joi, 
celor două camere reunite în 
ședință comună, că și dumnea
lor trebuiau să tic r< prezentați 
in acel consiliu. Nu trebuia cîi 
tuși ele puțin, ci dacii era 1ntr- 
adevar, necesar, trecea prin fur
cile caudine ale votului parla
mentar. Este un alt caz tipia 
de ignorare a unui principiu al 
democrației ori o cecitate poli
tică. Esle un punct de vedere 
vechi, foarte vechi, care provine 
din rețeta plăcintei comuniste t 
atiția români, maghiari, germani 
etc, atiția bărbați și femei, tineri 
și bătrîni etc., etc.

Venim ce s-a petrecut Ia Bu
dapesta la reuniunea Consiliului 
European, parlamentarii noștri, 
naivi, vorbesc acum de loialita
te, de sin.eritate, dar nu de plâ- 
pinila lor pregătire politică.

Smt sceptic că au priceput ce
va din această lecție veche, ho
merică, despre „Calul Troian".

Abia în alegerile din toamnă, 
poate, vor apare în Parlament 
figuri noi, echilibrate. Inteligente, 
cu simț diplomatic, apărătoare 
ale interesului național no al 
grupusculelor învrăjbite unele 
împotriva altora.
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Opoziție unită împotriva 
sindicatelor miniere

Scade dolarul — vin
alegerile

S-au intensificat discuțiile din
tre reprezentanții sindicatului șo
ferilor afdiați la Confederația 
.Frăția" ți patronat cu privire 
la încheierea contractului colec
tiv de muncă. Despre încheierea 
asta se vorbește dinainte de 1 
ianuarie 1992. Oamenii speră. în
că mai speră, să nu se încheie 
mai intii anul și apoi răsnegix ia- 
tul contract de muncă pe 1992. 
Este cazul salariatilor Societății 
Comerciale „STAR-TRANS" SA, 
lin a dintre ce'e n ăscu'e pe ruine
le BTAPS și desprinsă de RAH. 
Amănunte ne-au oferit domnii 
Vasile Beldie, Mihai Ancchitci, 
Simion 1 ihoacă și Ioan I.ăban, 
care nu mai departe de miercuri. R 
iube. au avut noi convorbiri cu 
piti,matul. In esență, negocierile, 
dosi întîrziate. nu sânt blocate. 
Atit patronatul cît șt sin licatul 
pornesc de la ideea că STAR- 
TRANS SA ~ iet.de comercia
lă tinără, trei rie sa fie așezată 
temeinic Salarisții amenințați de 
sp< < tr'd șomajului generat le 
r cesiunea economică. inclusiv 
de recesiunea mineritului nu vor 
să-și piardă locul de muncă. De 
ac ea la STAR-THANS se caută 
cu febrilitate soluții. RĂII rămâ
ne principalul parten'-r. Se exe-

i și servicii pentru terți. Lti- 
.. de calitate, temeinic. Sindi

catul a soluționat multe proble
me șut iile ale angajaților.

Un lucru este cert, au ținut să

din Vu can și-au pregătit minușiie pentru
campionatul național

întărească interlocutorii. Cine 
nu-și vede dc muncă, nu va re
zista. Societatea comercială nu 
poate ființa fără disciplină, fără 
muncă și atașament. Și se fac 
pași serioși in această direcție. 
Nimeni dintre cei ce muncesc nu 
vrea să ducă balastul leneșilor. 
Dară STAR-TRANS ar fi luat 
ființă din 1990. cum au solicitat 
oamenii, inclusiv conducerea ad
ministrativă, lucrurile ar fi fost

Pe fondul negocierilor 
sindicul — patronat de la 

STAll-TRĂNS S A.

mult mai bune. S-a ajuns la so
luția preconizată in 1990, de-abia 
acum. Doi ani întirz.iere. Este in 
curs un studiu economico-fimn- 
ciar al posibilităților societății, 
care va permite negocieri pe 
baze realiste pentru contractul 
colectiv de num< i. Oricum, la 
nivel național, există un contract 
cidru Intre sindicatul șoferilor 
„Frăția" și patronat, care va fi 
concretizat si în cazul Societății 
STAR TRANS SA.

Consiliul de administrație lu
crează la un proiect. Sindicatul, 
de asemenea. Oamenii așteaptă. 
Mal este nevoie, acum. în luna 
iulie, să vorbim de urgența sem

nării contractului ? Cum discuți
ile sint insă in fața principiilor, 
cum STAR-TRANS se confruntă 
cu urmările afaci rii „cauciucuri 
și acumulatoare" sub aspect fi
nanciar — o sumă mare de bani 
trebuie amortizată, dar cum? — 
lucrurile sint încă neclare în 
prezent se muncește pe baza ve
chiului contract inchi iat cu 
RAlI-ul Pină cin.l? Directorul 
general al STAR-TRANS SA. dl. 
ing. Roșu urgentează. Sindicatele 
î-.i manifestă disponibilitatea.

Un sindicat care s-a mărit ca 
număr. Peste 250 de sindicali»*i. 
Salariați ai bazei de aproviziona
re s-au di sprins dc Liga sindica
telor miniere Valea .fiului si s-au 
afiliat, recent, la Sindicatul șofe
ri ior.

Așa ne au informat interlocu
torii. care an avansat chiar ideea 
unei întilniri a reprezentanților 
sindicatelor din Valea Jiului ce 
nu fac parte din Liga sindicate
lor miniere, inclusiv cele din 
minerit, cum c te sindicatul in
dependent de la EM Petrila. Să 
asistăm la o nouă regrupare a 
sindicatelor în Valea .Lului ? S . 
fie acestea simptomcle creării 
unei opoziții „pe față", a sindica
telor din Valea Jiului vis-a-vis 
d Liga sin Fentelor miniere ?

Oricum, fenomenul d»Ki în 
germene, există. Cît do temeinic, 
v.i hotărî timpul 1

Horațiu A LI X 3NDRESCU

La mijlocul săptămînii trecute 
s-a înregistrat pentru prima dată 
scăderea cursului dolarului în 
relațiile de schimb cu moneda 
noastră națională. S< mn bun, de
sigur, dar să nu ne grăbim să 
sărbătorim evenimentul, dosi el 
este insoțit de încă o dovadă de 
însănătoșire financiară: reducerea 
dobînzilor bgneare promisă (dar 
limitată) pentru creditele desti
nate exportului și producției pen
tru export. încă nedumeriți ne în
trebăm: este efectul unei infuzii 
masive de capital străin ? E de
rularea firească a programului 
guvernamental de reformă? Sau 
din fiecare acestea, cite ceva? 
Așteptăm consolidarea cursului 
de schimb la un nivel optim 
pentru economia noastră, lovită 
dc atîtea greutăți. Pînă atunci 
încă nu avem dolari, dar avem 
speranța. Și cu speranța oricc-am 
face ajungem tot la sul iectul a- 
ccstei veri fierbinți — campantî 
electorală.

Se confirmă faptul că scăderea 
dolarului are drept cauză pătrun
derea capitalului străin. între 
1990 si iunie 1992 au fost consti
tuite în țara noastră pe^te 12 000 
societăți comerciale cu capital 
provenit de la investitorii din 
100 țări. Orientarea acestor in
vestitori spre țara noastră — un 
bun partener pi n’ru ci — a cu
noscut mai multe perioade de 
stagnare (nu Ic mai enumerăm), 
d.ir se parc că bolile tinerei noas
tre democrații s-au vindecat Suit 
vizibil? începuturile unei slabii! 
tăți politice, cu toate diversiunile 
caro încearcă să o anihileze. A- 
vrm încă partide multe dar. în 
fond, ca în toate țările nil sint 
rlccît două mari forțe politicp : 
una car» deține puterea, alta 
care o dorește...

Se cunLrmă, de asemenea, câ 
scăderea curbului dolarului este 
urmarea firească a îndeplinirii 
unui riguros program de reformă. 
Și in acest caz părerile sînt îm
părțite intre cele două orient J 
politice: una (puterea) menține 
teoria vindecării mai grabnice 
a economiei, alta (opoziția) ple
dează pentru mai multă protecție 
socială. Deocamdată, la aetualul 
curs de schimb se pare că au 
cîștigat a lepții terapiei de șoc. 
Și chiar dacă rolurile se vor in
versa, partiturile rămîn aceleași

Este scăderea dolarului șl • 
marn vră de campanie electorală? 
Toate firele vieții sociale duc la 
acest eveniment pe care urmea
ză să-l travers. m și, într-o eco
nomie zbuciumată, cum este a 
noastră nimic nu e independent 
de „politic".

De-acum. am intrat in linie
dreapta și totul se raportează la 
27 septembrie. Nimic nu este
„intimplător*. Nici scăderea (mo
destă) a cursului de schimb, nici 
diminuarea dobînzilor, nici cre
ditele pentru agricultură sau alte 
inițiative îndreptate spre stabili
tate politică, sau „liniștea străzii" 
cum i se mai spune. E logic: sca
de dolarul, ciește încrederea în 
apropiatele alegeri. Dacă se o- 
presc grev le, vin investitorii a- 
duc utilaje, echip.im»nte. linii 
tehnologice și bineîn' ies. capi
tal. Alt motiv de optimi-m Dacă 
ar tine-o tot așa. o să ne dorim 
alegeri în fiecare ari. cum doream 
altădată cîte-o „straltl ită vizită", 
să ne-adncă marfă în alimentare 
și măcelării.

Cc-o fi însă după a'egcrilc din 
septembrie ? ^c va face dolarul? 
Ce va face leul ?

Ion MU'-TATA

D și nu s-.. le at cu n;<i tin K.O., gala 
de ;.• •••; d fă-urala simbata dup.i șinuizi 
Ia t.'iubul muncitori >,c din Vuh an a atras 
citcv.i tit< dc iubitori ai sportului tij mă
nuși. Aceasta, deoarece clubtn le comba
tant — „Mim iul" Vulcan și „Motorul" 
Ara i — au ieșit in lață cu cei m. i buni 
pugiF .ti pe caia- ii au Iu or t actu dă. Fon

ii box, r.i de Ja .Minerul" Vulcan gala 
(1 .imLăt a mai fost și un prilej dc so

ire a potențialului în ved rea c.ma- 
, natului național. dată fiind infrîni>.ri i 
ama- i suferită de aceștia, in urmă cu 
două iptămini, cînd, pe ring, '.-.iu intîlnit 
< rtivi ai „Minerului" Dilja.

Iată rezultatele celor zece m ciuri dis- 
I 1 '■ lUNIORi: • lorga Costal („Mine
ral* Vulcan) — Stotoin Clan lin („Motoi ul“ 
Arad), ciștigător la pun-te sportivul de 
iu echipa gazda: • Chirilic Victor — Sta
nici Io tf. meci favorabil celui de al doi
lea • Jitean D.imian — Pop Vasile, meci 
Ci tmat la puncte de primul; SENIORI :
• Zdrincă Ștefan — Ioniță Dumitru, meci 
ciștirat de pugili-tu! de ].a „Minerul", pi in 
abandon in repriza I; • Vass [osif — Blă
nării Constantin, același rezultat; • Raco- 
viță Jenei — Foro losif. victoria revenin- 
du i primului prin punctele acumulate ',
• Z.iharia Vasiîicâ — Boiceanu Elvis, cîș- 
tigător Ia puncte primul; • Furca, Ioan
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— M irușc.i Felu ian, partida in care s-.i 
detașat ikt prin superioritate, rcpri/■ nt .n- 
tul de la „Motorul"; • Fef'cnți Gruia — 
Dclamarian Florin, primul cist-ifind prin 
descalificare; • Andrei Ioan — Lăcătuș 
Florin. învingător sportivul de la „Mine
rul" pi in acumularea mai multor puncte.

O remarca general : deși a fost o gală 
amicala, s-au putut lesne sesiza ambiția și 
hotu n ca sportivilor de „a ii și <n față". 
F r-.'i e vorba de cei de la Vulcan. an- 
Penați de domnii Vasile Crețu și Eugen 
Liuță. fie ca i-am numit pe oaspeții de 
la „Motorul" Arad, care aii beneficiat Ja 
sfaturile lui Dionisie Szekelv. l)e fapt, a- 
ceste nii ciuri contează foarte mult pentru 
pugdiștii viile,îneni, deoarece așa cum 
mi a declarat dl. C-ețll, „a fost un ultim 
pas de verificare pentru campionatul na
țional lin august dc li Um. Vilcea la care 
ne soni prezenta cu lotul dc s. ni oi i care 
a evoluat aici. Credem că 'om face fa â 
si lei țion.ițelor din județele Gorj, Arid, 
T riș și municipiului București, cu care 
■ i oștri se vor intilni în ring. în general, 
sini mulțumit de prestația lor din această 
dup. amiază, mi-ai) plăcut evoluțiile Iul 
Zdrincă și Vass si cred că nu ne vom In
trare», dc la Hm. Vilcea, cu mina goala".

Gheorghc Ol TEAN'U

• • M

Singurătatea alegatorului
(Urmare din pa». I)

A-.a cum am informat opinia 
publică sportivi din Valea Jiului, 
echipa dc juniori a clubului Jiul, 
secția navornodelc, a obținui in 
acest m titlul de campioana na
țională. adicind in vitrina și așa 
plină de medalii, diplome și ti
tluri. incă unul, aci .ta parcă 
avind .n um o semnificație apar
te

Unul dintre coechipieri aie 
doar lin an de „ucenicie", reu
șind, in acest scurt interval de 
timp, să depășească fa a de pio
nii iat. intrin l in ritmul cerut a- 
lă'uri de colegi, punetînd decisiv 
p. iir u... pi i fornianță.

Ei e te Daniel Dumitras ,i d n 
respect pentru cutezanță (și făr i 
să se supere băieții), vom in, epe 
cu el p-ez< ntăi Ue.

Născut la 23 septembrie 19*30, 
Ir Petro ani. este elev In clasa 
a VI-a, la Școala generală nr. 1 
Petroșani. Practică acest sport 
din 1991, la clas i FI. E plus un 
kilogram. Mama luc rează la F i- 
brica de confecții Vulcin, tatăl 
este arheolog Iar bunicul... dl. 
Slăbii. îi lub !» pe nenea Cior
tan, nenea Jcan, pe Cristj ți pe

Dan. Cu învățătură stă bine, a 
invațat aici multe și selecția l-a 
prins pregătit. Cil certe calități 
de ron truc tor și explorator, blon
dul Daniel va duce cu el pe la

curile țării șl [roate nu numai, vi
sul atîtor copii, care ori nu pot, 
ori nu știu că sportul este cca 
mai disciplinată și victorioasa 
armată: orice bătălie c iștig.T. i

MiOMOOfUSM
este numai pentru poporul d'.n 
rare l.ici pai te.

En desen D >n — talentatul ju
rnal are vechime in concursuri 
ți un fizic „aerodinamic" ce par
că tc: îndeamnă să-i siringi mina. 
Născut la 12 decembrie 1975, este 
elev al Liceului industria) Petri
la, cl i‘..i real. A început, ca și 
Dariei, arest sport puț.n mai de
vreme, mai exact in 1987, perpe- 
tuînd in confecționarea ți lnma- 
rea altor înndi le J,i apă. care i au 
adus. iată, triumful . I mari 
Participă la clasa r ,’B ți la inia

o clasa, in funcție ele cejințile 
vom ursului. Tatăl lucrează la 
statia CFR, revizor dc vagoane. 
I i ordonai viața pe? drumul „de 
fier" d pi i form.mței, pictat u- 
m ori chiar dintr o gară, O gară 
a laicul ului.

t.'ri tian ll'irn.ik, mijlociul, năs
cut I 22 mai 1976, i-ar pulea 
dc'.aii'i pe cei doi „la > rentate". 
Hilie făcut fizic și volitiv, inlor- 
m iticiami) din clasa a XI a a 
î.iciiilui d.n l’riroșini ba-te, un 
de an, recea duri, crescind în 
pi mm] rin l in o liii specialiști
lor ca un viitor marc performer. 
Bun la toate. învățătură și ramu
ră. vria sa ducii mai departe tra
diția locală, tușind Cu dinții la 
baz.i sportiva ca un copil la )u- 
i.îriile sale. A auzit du un con
flict „la suprafața" ți crede în 
victoria ci lui m ii bun ca la n.i- 
vomo.li le.

Cil trei sint, di- fapt... cinci. 
Rob.il Darad.es și Nicolai Ale
xandre cu vor cuni[>l. ta și ei. 
curind. echipa. Cei cinci sînt do 
fapt miile de copii iii așlcptarra 
linei porți di liisc spic t..rimul 
spoi lului și d vie ții.

soarta acelei părți din tezaurul României ati-t „spre pu ..ari" Ia 
ruși. Ratarea momentului ideal dc a tran a in favoaiea rm. s ra 
alipirea Basarabiei la trupul țării mama, in momentul cinlpactul 
de samavolnicie Ribbviitrup—Molotov ius.se declarat c. ur.. In 
general, politica externflj a suferit de o proasta orientare. Gafa 
tacula in Șuedia, e-ind invitat fiind de regele Gustai, a calificat 
instituția monarhică depășită istoric. Daca ar fi doar atit ^i tot ar 
fi mai mult Jecit suliciinl... Cu toate acestea, majoiitatea .alegato
rilor încă se întreabă : „da’ dc unde altul mai bun De vreo 
50 de ani, poporul acesta a fost blagoslovit numai cu unicate, tu 
oamenii cei mai buni și mai potriviți pcntiu a ne conduce ?! Sa 
mulțumim atunci Cerului câ s-a născut dl. Iliiseu și exi-ta, altfel 
ce se făcea nația româna ?

A fost deci imT< de. ca imensa in FSN și emanații lui. Totuși, 
„unicatul" 1’. Roman a fost dat dc-o parte sub presiunea onor 
forțe obscure și destabilizatoare, care s au saturat de „planta* 
flori" in Piața Universității (și alte piețe). Partirlul monolit s-a 
spart in patru, fiecare bucățică asumindii-și prioritatea pentru 
idealurile de inccput ale I«5N-ului. S-au spart cu această o azie și 
incrcdc.rea și siguranța majorității electoratului. Opoziția, care 
începuse să ofere credibilitate după alegerile locale, s-a divizat și 
ea. SIU-ul scoale dosare la iveala, precum cartoforul așii dii> 
minecă. Parlamentu) și-a demonstrat „clasa". Fondurile (Libert* 
tea, ale PCR, UTC ș.a.) s-au topit. Industria e la pamint, ag»i*uJ- 
lura nu sta nici ea prea bine, inflația crește, șomajul id< m, rvve- 
lul de trai e in scădere.

'Toate promisiunile populiste s-au dovedit a fi vorbe în vint 
Dm noianul de promisiuni făcute de multitudinea de pait.de și 
partidulcțe e din ce in ce mai greu de deosebit adevărul dc min- 
i iunâ, realitatea de ficțiune. Din această situ iție, cetățeanul este 
cel care iese amețit, dezorientat, rlebusolat. în plus, felurite zvo
nuri cu adresă, false similitudini cu situația din unele zone apro
piate, dezvăluiri și dosaie prefabricate, interpretări defoi niate ale 
istoriei, naționalismul exacerbat al Unor „partide naționale", ter»- 
dinți le de autoizol.ire intern iționala pun in derută o.imcnik

RE CE „RE CURSĂ 11 NCIĂ** ?

In doi ani și ceva, electoratul român a fost adus in fața urne
lor cit in 5 ani din epoca de curînd apusa. De la entuziasmul din 
„duminica orbului", trccînd plin referendumul asupra Con tiiuțici 
și teiminlnd (abia de curind) cu alegerile locale, optica vizavi dq 
alegeri s-a „muiat" direct proporțional. Și acum, amînarca alege
rilor legislative șl prezidențiale pentru Ia toamnă. Cică partidele 
nu ■ int pregătite, l’enlru ce sint ele oare pregătite ? Și pentru ce 
să ne pregătim noi ? Oare cînd vor avea prilejul să se afirm© și 
oamenii cu adevărat valoroși, dc care țara nu duce lipsă, cînd a- 
ceștia nu vor mal fi aruncați la coș dc cel care Ies fn frunte ca 
păduchii, însetați de a suge sîngcle acestei nații și așa vlăguite ? 
Răspunsul e unul: atunci cînd acest popor, care nu c nici „stupid 
people", nici genial, nici puturos dar nici nemaipomenit de harnic, 
nici imposibil dc guvernat, dar nici foarte ordonat, va fi informa# 
exact, cînd Ișl va cunoaște adevărata istoric și va realiza cu adC- 
vm.it care i> este interesul, cine îi vrea bin-.-’c și cine îl „frage CU 

< In-! i". Pir.ă alunei rcmânul nil va fi dceit un „al ■ lor dc cursă 
lunga",

’ai

iet.de
Darad.es
pait.de
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CONSTITUȚIE REFORMATA?
DUPĂ FORMAREA NOILOR 
CABINETE MINISTERIALE

La prima vedere se pare că o 
asemenea alăturare ar fi imposi
bilă. Totuși, dracul... se mai vop
sește cînd trebuie. Vineri, au de
butat dezbaterile Adunării Na
ționale a Cubei cu privire la re
forma constituțională. Lucrările 
s-au prelungit cu încă o zi, ceea 
ce semnifică importanța ce se
acordă articolelor cuprinse în

'legea fundamentală.
Proiectul de constituție respec

tiv include, în principal, desfășu
rarea de alegeri prin sufragiu u- 
nivcrsal direct pentru desemnarea 
membrilor parlamentului, acor
darea de garanții Investitorilor 

, străini și recunoașterea libertății 
SfCligioase.

Guvernul Ceho-Slovacieî in
tenționează să asigure continuita
tea tuturor proceselor inițiate 
după noiembrie 1989 și să conti
nue reformele — se arată intr-a 
declarație programatică a noului, 
cabinet ceho-slovac, prezentată 
spre examinare parlamentului fe
deral. In Ceho-Slovacia va fi con
tinuat procesul de privatizare, de 
întărire a relațiilor de piață, iar 
Executivul va acorda sprijin, în 
continuare, sectorului particular, 
în primul rînd întreprinderilor 
mici și mijlocii.

*
Noul premier polonez, d-na 

Hanna Suchocka, a declarat eă 
după ședința de guvern de sîm- 
bătă a devenit mal optimistă în 
ce privește viitoarea politică a 
cabinetului său. în cadrul primei 
conferințe de presă de la prelua
rea acestei funcții, ea a afirmat

că va încerca să determine „ade
văratele cauze" care se opun In
vestițiilor străine în Polonia, pen
tru a facilita astfel afluxul de 
capital occidental în țara sa.

AVION FRANCEZ LOVIT 
DE GLOANȚE SlRBEȘTI

Un avion francez ce transpor
ta ajutoare pentru locuitorii ora
șului Sarajevo a fost lovit de mai 
multe gloanțe înainte de a ate
riza pe aeroportul local Butmir. 
Avionul participa Ia un pod ae
rian format de ONU pentru a se 
veni în sprijinul populației ase
diate din capitala bosniacă. între 
timp, un convoi de ajutoare de 
urgență, escortat de vehicule 
blindate ale ONU, a reușit să a- 
jungă în cartierul Dobrinia pen
tru prima dată de cînd forțele 
sîrbe au început asedierea orașu
lui în urmă cu 71 de zile. Deși 
reprezentanții ONU nu s-au ară
tat intimidați de incident, afir-

nu a fost se- 
occidentali cl-

mînd că „paguba 
rloasă", diplomații 
tați de agenția Reuter au expri
mat temerea că, în pofida fap
tului că în acest caz a fost vorba 
de atacul unui trăgător Izolat, 
există riscul ca alte avioane să 
fie lovite și doborîte de mortiere 
sau rachete.

f HOROSCOP 
= 1

I
i

BANCNOTA DE 5 000

în Rusia s-a pus în circulație 
nouă bancnotă de 5 000 de rubleO

în încercarea de a se elimina pe
nuria de bani lichizi din cauza 
căreia mii de salariați nu și-au 
încasat, de cîteva luni, salariile. 
Noul bilet de bancă, a cărui e- 
misie totalizează 60 miliarde de 
ruble (400 milioane de dolari) este 
prima bancnotă din CSI pe care 
nu sînt imprimate chipul Iul Lc- 
nin și nelipsitele (pînă acum) se
cera și ciocanul.

I 
î ■I 
I
I 
I
I
I 
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BAG Jf
(22 iunie — 22 iulie) ț

Ca să țină cureaua, trebuîâ 
schimbată catarama.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Cel ce vă are la mînă se de- 
conspiră prin intermediari. încă 
nu e momentul să ripostați-,

FECIOARA î
(23 august — 22 septembrie} '

Oglinda în care vă priviți oferă 
imagine falsă, în raport cu ceea

VINZARI — C UMPARARI DIVERSE

t

I

VIND „Histodil" șl „Cimctidin”, medicamente pentru tratared 
ulcerului. Vulcan, 70510. (3365)

VIND „Audi 100
45201. (3393)

VIND garsonieră
50201. (3370)

VIND mașină de 
produs sifon. Relații telefon 45373. (3378)

VIND instalație de încărcat sifoane, Lonea, str. Minerilor, nr. 
D (Brătianu). (3384)

VÎND microbuz înmatriculat, Forcl Diesel cu nouă locuri, 
scaune demontabile, transport marfă, rulotă nemțească de alumi
niu cu 3 paturi rabatabile, chiuvetă, aragaz, frigider, butelie 
și televizor color. Telefon 45148, după ora 16. Strada Gh, Barițiu 
6 (în spatele Gării). (3388)

VIND Dacia 1300, avariata, înscrisă în circulație. Petroșani, 
Republicii, bloc 84/30, după ora 17. (3396)

VIND tobe ..Premier”. Petroșani, Dr. Petru 
orele 16—18. (3399)

CUMPĂR butelie aragaz normală
18 — 20. (3397)

GL", stare excepțională, Relații: telefon

confort I, Petroșani, zonii centrală. Telefon

înghețată tip laborator și instalație pentru

Groza, 21/9, între

Doriți să 
^parteneri ?

<

vă faceți cunoscuți

Apelați la serviciile

Telefon

*

44368, între orele

publicului și viitorilor

de publicitate
ZORI NOI

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

,,lime îs money“
Ziarul „Zoii noi“ o dovedește o dată în plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare graf'că 

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

Numai prin noi înfrăți în miezul afacerilor prospere!

Nu uitați, simbată

»♦

ZOR! NOI publicitate

LXIIII’A DE SERVICIU
Secretar dc redacție 

Ștefan CIMPOI
Responsabil de număr 
C.heoiglie O! IE ÎMI 

Con i tur.i :
E. iiii.i AC nutri și Viorica 1IRȚ1 II SCIJ

SOCIETATEA PET—PET TRAVEL SRL organizează în perioa
da 16—19 iulie, excursie la Budapesta (Ungaria),

înscrierile la telefon 43846 sau autobuz Maribo. (3373)

SOCIETATEA Comercială „Enigma1* angajează vînzătoare tb» 
nară și prezentabilă. Telefon 45812, între orele 10—19. (3390)

PIERDERI

PIERDUT legitimație și carnet membru pe numele Ionică Pe
tre, eliberate de Asociația handicapaților „Libertatea" Petroșani. Le 
declar nule. (3383)

PIERDUT diplomă absolvire 10 clase, pe numele Curta Teo
dor. eliberată de Liceul Industrial nr. 1 Lupcni. O declar nulă. 
(3385)

PIERDUT certificat de absolvire a cursului de calificare în 
meseria de miner, seria D nr. 4G844, eliberat de EM Dîlja, pe nu
mele Iftene Constantin. 11 declar nul. (3387)

PIERDUT contract închiriere pe numele Chelaru Victoria, e- 
liberat de RAGCL Petiila. 11 declar nul. (3392)

PIERDUT permis de pescuit pe numele Stîngaciu I’elru, eli
berat de AGVPS Petroșani. Iț declar nul, (3391)

DECESE

o
ce văd ceilalți.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Respectați cu sfințenie progra- 
mul de lucru și atribuțiile ce vă 
revin, pentru a evita „ficțiunile0 
colegiale.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Sînteți în proximitatea epicen
trului unui seism devastator.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Preocupări prozaice vă împie
dică să savurați „clipa cea re
pede" în esența ei.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Echilibrul interior vă este sub
minat de intervenții externe de 
proastă inspirație.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Ceea ce vi se oferă din fuga 
calului e mai dulce._

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Aveți în față o zi uitucă, plină 
de surprize.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Nu este perfect ceea ce pare 
perfect. Căutați florile rare prin 
locuri neumblate!

TAUR
(21 aprilie — 30 mai) 

întîrzicre de o clipă dă peste 
toate planurile unei zile.

GEMENI
(21 mii — 2l Iunie) 

umbra păcatului, se țes in- 
ca o plasă dc păianjen.
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CU ADINCA durere, familiile Dăbulcanu și Ciolofan anunță 
TRECEREA IN NEFIINȚA a celui care a fost un om de aleasă 
omenie 
director 
apreciat

și un specialist de înaltă valoare în științele economice, 
vreme de peste 20 de anj al comerțului în Valea Jiului, 
și îndrăgii deopotrivă de rude, prieteni și colegi, 

Ec. CONSTANTIN CIOLOFAN
ce doresc să îi aducă un ultim omagiu, o pot face astăzi 

și miinc. Trupul neînsuflețit se afla depus în strada Păcii nr. 6/27. 
Inmorminlarea are loc joi, 16 iulie.

Nu te vom uita niciodată. (3386)

( ei

UN ULTIM și pios omagiu din partea colectivului SC „1MSER- 
VAL" (unitatea 11), celui ce a fost

CIOI.OFAN CONSTANTIN (COCO)
O lacrimă pe tristul mormint.
Dumnezeu săi odihnească iii pace ! (3398)

COLECTIVUL ICRA Petroșani regretă profund dispariția ful
gerătoare a fostului director

Ec. CIOLOFAN CONSTANTIN (3395)

SOȚIA, fiul, fiica, ginerele și nepotul mulțumesc tuturor celor 
care, prin prezență și flori, lc-au fost alaiuri la marca durere pri
cinuită de dispariția celui ce a fost

POLUAI CORNEL
un om, soț, tată și bunic de o aleasă omenie. (3391)

Cotidianul de opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat dc 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii (județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA liUJORESCU ■

Materialele necomandate și nepublicata 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articole aparține, în exclusi
vitate, autorilor.

I 

o 
cap

I 
în 

trigi

Programul TV
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.
Actualități. 
Calendarul zilei.
Film sșrial. 
Maro și Sophie.
1987).

11.30 Super Clianneî.
12,10 Ora de muzică,
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 - ' ' —
14,00
14,20
14.50
14,55
15.30
16,00 Tineri Interprcți dc 

că populară. 
Lumea sportului. 
Tragerea Pronoexpres. 
Actualități. 
Arte vizuale.
15, 16, 17, 18. 
Reflector. 
Muzlcorama. 
Studioul economic.
Desene animate. Casa zbu
rătoare. a
Actualități.
Sport 
Film serial.
Virginle își face de capi ( 
Episodul 5.
In fața națiunii.

___  Pro nausica.
22.50 Universul cunoașterii.
23,35 Actualități.
23.50 Lumea ideilor.

(Franță,
4i

Aici, Ia Tîrgovișlc... 
Actualități.
Magazin agricol. 
Avanpremiera TV. 
Televacanța școlară. 
Cursuri de limbi străine.

muz!

I

16,20
16,50
17,00
17,05
17.30
18,00
18.30
19,00
19.30

20,00
20,35
20,15

21.45
22,15

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2G75
Petroșani, str. Nicolac Balccscu nr. 2
Telefoane : 41662 (director-redacfor șef)}
41663, 12161 (secții). j

*

TIPARUL ! Tipografia Petroșani, str,.
Nicolae Hălccscu nr. 2. Telefon 41365.


