
Cărți pentru elev5
Un modest dar util stand cu carte școlară a fost amenajat de 

lucrătoarele Oficiului municipal de Poștă intr-un spațiu disponibd 
la care privesc toți cei ce apelează la serviciile de la ghișee, ld:- 
ea meriț i să fie preluată și de alte unități, căci avem elevi cles'-i 
care sînt în căutarea cărților necesare.

INVITAȚIE
Filiala județeană Hunedoara a Partidului Unității Naționale 

Române invită membrii și simpalizanțiî partidului la o inlilnire 
cu reprezentanții Biroului permanent, astăzi, la ora 17, la Casa 
de cultură Petroșani, Sala artelor. (391-1)

COTIDIAN DE OPINII Și INFORMAȚII AL VĂII JIULUI
Receptivitate

In urma intervenției noastre 
privind situația dezastruoasă a 
străzii Eroilor din Petroșani, pri
măria și RAGCL au luat măsu
ra de a asfalta porțiunea de 
stradă din dreptul dispensaru
lui medical nr. 1. Păcat că nu

s-a găsit înțelegerea necesară 
pentru a se asfalta și curtea a- 
ccstui dispensar, care nu efte 
prea mare. Cițiva metil acolo. 
Dar dacă s-a făcut strada tot e 
ceva semn că există înțelegere 
într-o oarecare măsură.

Vorbă multă, sărăcie sigură
A
In perspectivă

în toata lumea, nu doar la nai, 
oamenii sint chibzuiți și economi, 
adunînd bani albi pentru zi!e 
negre. Fără să-și strîngă prea 
tare cureaua, ba chiar pcrmițîn- 
d’.t-și plăcerea cîte un i vacante 
p.-> țărmul Mării Negre ori in 
alte stațiuni, lipsite acum de o- 
rice agiom-i rație, mulți econo
misiseră sume variabile dar care 
1 creau un sentiment liniștitor 
de siguranță. Și acum, dintr-o 
dala, toate’ acestea s-au pulveri
zat iu valurile inflației, nume
roși oameni văzînclu-și munca și 
agoniseala de-o viață sfirtccată 
de prețuii care se tot avintă spre 
Înălțimi inaccesibile._ In aceste 
împrejurări sociale și de adîncă 
deru'u economică, a început, tl 
mid, cursa electorală.

Dar zilele trec, parcă mai greu 
în accaslt. vreme toridă și vine 
1 septembrie cind se vor reduce 
cu încă un sfert subvențiile pen
tru acele produse care și așa nu 
sint de găsit.

Deși primul ministru, dl. Sto- 
lo.ian a fost și este ferm în a- 
cea.l1 privință, consecințele a- 
ccstei măsuri, care va antrena o 
creștere în lanț a tuturor preța- 
rilor și costurilor ce vor atenta 
agresiv la buzunarele goluțe ale 
contribuabilului, sint imprevizi
bile în luna septembrie cind e- 
1 • 'or.itul va fi chemat la urne.

Toți ce! care ajung, printr-o 

sfatoși șl Înclinați spre o critică 
severă a celor ce se petrec la 
noi, insă nu au in vedere că bu
na funcționare a mecanismului 
social ți economic de acolo nu 
este viciată de lene, corupție și 
hoție, că fiecare om iși face da
toria onest, corect și eficient la 
nivelul lui. In aceste vremuri 
noi, democratice, constatăm și 
aici, prin Valea Jiului, că se 
mențin aceleași mentalități care 
nc-au amărit zilele atîția. ani. 
Cind primesc un telefon prin 
care o tovărășică de la consiliul 
popular, care încă nu este pri
mărie clocit cu numele, mă ame
nință și vrea să mă sperie, este 
limpede că avem de-a face cu 
aceeași inerție refractară la tot 
ce presupune restructurarea re
lațiilor interumane. Și de aici 
pînă la economic nu este decît 
un pas, întrucit și acolo lucrurile 
se urnesc greu din nămolul pre
judecăților și aceleiași păcătoase 
inerții. Dacă o întreprindere, li
corn societate comerciala pe ac
țiuni, a produs în luna trecută 
vreo 120 milioane și numai sala
riile sînt 70, nu trebuie să fii un 
economist școlit ca să-ți dai sea
ma că pe oameni îi pindesc zile 
negre. Și în astfel de situații pre
care sînt din nefericire și alți 
agenți economici ch-aici, <lc J i 
noi.

în aceste împrejurări se vor
bește mult pentru a masca sără- 

giți de furnizarea apei calde, ca 
semn al disprețului pentru rigo
rile civilizației, în schimb se dau 
explicații, se vorbește mult și se 
bate apa-n piuă că cine știe ce 
iarnă va fi, etc, etc, ca și cum 
ne-am spăla cu vorbele unora și 
altora. Care, paradoxal, sînt cre
zute de primari și consilii ce 
parcă au trecut împotriva intere
selor celor ce i-au ales.

De altfel asupra acestei ches
tiuni voi reveni peste cîteva zile.

Așadar, se vorbește mult și se 
muncește mai puțin, indiciu al 
unei neo-demagogii ce pătrunde 
tentacular, în segmente socio- 
economice în care politica, fun
damentată pe zîmbete diplomati
ce, promisiuni și tot felul de 
ambiguități, n-au ce căuta, deoa
rece mai mult agravează boala 
decît o tratează.

Tiberin SPATARU

în ziarul de mîine

Programul TV. 
săptăminal

Conducerea Exploatării miniere Petrila Sud face pre
cizarea că propunerea formulată Prin scrisoarea reprodu
să în ziarul „Zori noi“ din 31 iulie 1992 adresată domnu
lui primar în legătură cu oferta de apă din resursele Pe
trila Sud este realizabilă în perspectiva anului 1993— 
1994, pînă atunci necesitînd finalizarea unor lucrări mi
niere în zona EM Livczenj urmînd apoi întocmirea unui 
proiect de execuție și găsirea unor surse de finanțare a 
investiției.

AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU PRIVATIZARE ȘI 
dezvoltarea întreprinderilor MICI ȘI MIJLOCII 

— DIRECȚIA TERITORIALA JUDEȚEANĂ
’ I

HUNEDOARA — DEVA —

ANUNȚĂ
Rugăm cetățenii care pot da relații referitoare la pier

derea listelor nominale cu persoanele care au dreptul la 
carnete cu certificate de proprietate și a caietului de evi
dență să se prezinte Ia sediul Poliției orașului Petrila.

Pentru informații care pot duce la găsirea documen
telor sau predarea lor se oferă recompensă.

Simplă coincidență ?

Tibciiii \ IN |A\

l i indo il i. tel' spectatorii care an fo-.t in fața micilor n 
c ins <1 un.nicu : ara, la închiderea festiva a .1.0. rle la Barcelona. 
av, ni sa remarc pi . z nța intr-unu din lojclc olici de, ala'uri -l 
a te pi i .rinali' iți pnlitic'1, a domnului Petic Roman. Evident ni
mic mi surprind pină acum, dacă ne gin lim și la faptul că ifif.’i- 
l adresată fostului premier roman d către i cgeli Juan Curios 
al Spâni! i ei a demult cunosc u«ti.

Ce u ec n -a surpr.ns in 1 a fost faptul că dl. Roman lid iul 
i < (pm'id angrenat in cur a elector.il <) stab-.i alilni de c«d 
b' ol actor amin in Ai nul I Schvvuizi.m. ' r. Eviib.nl n un puiuț 
ave i pretenția dc a ne imagini c i „P irbariil" (cum i se n i spn- 
n<- actorii’ ii ainer.c m) facca pai te din gard.l per.-maia a li-l< r:t- 
Ini ■ SN. Silidiin I m i in am.înnn! rmua personalitate a supcrst.i- 
rului hulywoo li.In .ini aflat ca c) este unul din sil .țin itorii cam
paniei ele lot ib.- a lui G<org Bir.li. Toto lata el fiind distribuit in 
rolul principal al filmului „The li mm r“ ’c , trai- a«fi subiect il 
inanipuluiii maselor prin intermediul televiziunii.

Nu știm dacă toate acestea au vreo legătură tina cu alta i 
r'-zu latul cu partidul domnului lîomnn, clar ne permitem sa ciiăin 
o iiu/ă din declarația acoidjlj piesei ele domnia sa !j iutoa>c>r i 
dc l i Barcelona: „Prezența lui Schwarzi noggcr in ;>propi> i •■ < 
m ,i nu pot șă spun ca nu mi-a făcut plarcre și nu pot >.i sfȚi.m 
că a fost întîmpbitriarc. Oricum sper cii imaginea celc-bi ului st ir 
amirican a fost in sprijinul campaniei ebcloralc a l-SX . Nn 
ffimnu-nt I

elector.il
Eviib.nl
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Democrație pe stomacul gol ÎNȘELĂCIUNEA 
PARTIDELOR

PARLAMENTARE
Adevărul e că după Revoluție sintagma de 

economie de piață ne-a fascinat pe to,i. A apă- 
wt pe firmamentul viitorului ca o promisiune, 
ca o ccrl.ludine chiar intr-o pro-p:■rit.ite au
tentică. După anii de privațiuni și fiu-tcari da
torită economiei rigide și supercenlrflizute, ne-a 
părut ca un miracol care ne va recompensa pen
tru anii de mizerie, dc frig și intimi ic din anii 
preccdenți. La naivitatea r.oistiu a contribuit șl 
zelul propagandistic al oportuniștilor, rusăriți 
ca ciupercile, c.ire nu s-au sfat supraliciteze 
sloganul democrației și al anticomunismului. Și 
ne-am trezit, după un timp, ca zelul oportun.st 
n-a fost altceva decit praf in ochi, un paravan 
pentru mascarea preocupărilor t nace pentru 
atingerea unor interese proprii și a profita de 
deruta celorlalți, a majorității. Și majoritatea, 
cuprinsă de derută, dar și de inerție, tot aștep- 
tlnd miracolul, să vină mai binele, s-a trezit ă 
este mai râu ca înainte. Cînd au început între
bările dc ce ? a sărit cu aplomb teribilosul pre
mier Petre Roman cu explicațiile gata pregătite: 
o ducem greu datorită moștenirii grele de pe 
vremea fostului regim. Deci, odiosul și sinistra 
sînt de vină. Dar, timpul de la împușcarea o- 
diosului sj sinistrei a trecut, iar, după doi ani 
șl jumătate, o ducem, nu la fel de gr«u. ci si 
mal greu, noile scumpiri de prețuri, anunțate 
de guvern urmind să ne arunce și mai adine 
In prăpastia sărăciei.

Explicația, de astă dată, referitoare la cauze
le degradării calitâ’ii vieții nu ne-o mai iă 
Petre Roman, detronat după ce a dus țara l<* 
ripă. ci urmasușl lui în jilțul de premier. Dl. 
Stolojan nu acuză politica aventuristă a prede
cesorului său, ci... costul perioadei de tranziț'e 
la economia de piață. Deci, miracolul care, spr-

PE TEME ELECTOKALE

HORA PE LOC
A început cu încetinitorul, ca 

c ,ioia molcoma Care abia spre 
silișit prinde un ritm mai india 
cit. campania electorala. Dei'rain- 
daui hora bate pasul pe loc. In* a 
se mai impari „l>mpu de antena", 
problema care probabil ca este 
de cea mai mare importanța pen
tru partidele cu un program 
c.e.loral mai sărăcuț. In rest, 
se iac pregătiri (lot un fel de 
„a bate" pasul pe loc) >e fac ta
tonări asupra posibililor parte- 
ne. i și adversari. Sini incă par
tide care nu au găsit răspunsul 
la marea întrebare: cine e cu noi.’ 
pentru a d. duce reversul. Chei 
loxxa se pastreaza: cine nu e cu 
noi. e împotriva noastră !

In aceasta faza de invns" pre
gătiri sînt iansate promisiuni din
tre cele mai încurajatoare pri
vind lupta electorala. „Sintem a- 
depții uni i întreceri cinstite, fara 
atacuri la persoana", au afirm t 
mai mulți iideri, cerînd ca ia 
acest principiu „olimpic” să s> 
alinieze toți cei care s-au in'cris 
in competiție. Ar fi prea frumos 
ca sa fie adev.irat! Am mai in- 
lilnit noi politicii ni care a doua 
zi iși inculcă propriile principii, 
firi au fost republicani. astaz.i 
sint monarhiști. Ieri au fost de 
centru-stinga. astăzi sint de cen- 
tru-dr apta „Centrul" nu .ipseș- 
te el fiind un fel de rezervă l- 
d- ologicâ in caz de impas.

Așadar, incă se mai impart 

— TI ac <f i rtt plărrre hanii, •lai’ vin <lc In piață ! 
Desen dt* II. ill Ml’.L

timpii de amena și locurile de 
adșuj. Spațnic verzi uu se im
puri. Se lac tutunuri șl promi
siuni. Se lac și se dcslac u.iunie. 
Din toate acestea, electoiulul nu 
înțelege prea marc lucru. Oame
nii apcapta sa-i cunoască pe can- 
Uiduțn pentru „li.gisial.ve", sa 
atie pi incipalclc obiective din 
progiamul lor electoral. Daca 
penii u „prezidențiale” au lust 
anunțat- pai licipurile, pentru 
aii gei de legislative informare i 
electoralului inuiZie piua jproa- 
pc de Uimenul limita, ctcb ce 
intuiește parciva alegatorilor cu 
„se bate pasul pe loc".

>i, lotuși, \ i incl-ncs i lud, mare > 
hora e>ec.orala va trebui sâ-și in- 
ten.ikce ritmul, alllcl partidele 
vor intra in criza ue timp. In 
caz dc e>ec, ele nu luai pul a- 
cuza faptul ca nu au avut sufi
cient timp pentru pi egalii e. In 
lond, timpul e aci l<iți penii u toți 
și din multe puiule de vedvrt se 
poa.c spune ca actuala c-uupume 
electorala bale pasul pe loc din 
20 mai 1990. Este voi La, desigur 
despre pai Udele care inca n i 
•și-au clariii’.al ideologia șl nu 
știu nici ele „cu cine votează".

Așb plam cu uite ies cu hora sa 
inlie in cad n ța necesaui Cit 
privește fair-piaș-ul lupt, i ele. - 
tSir.de, Line ar fl ca lidei il caic 
dau tonul comp! tițici, sa-și res 
pecie promisiuni1

«Jc mai bine <l» o lunii, Li 4 lubc 
a.c. Eiu.i nici >in iczulmt. Ani 
<Ut și cltet.c tel'Ioane Iu mini , 
tern) mitliuhil, |M iitrii a ne inie- 
iCs.i <h Miail.i lurtiei dc aproba
te. D- >" alia. Pina in prezent n .un 
pi imit aici un i«ei>uns. Riscul dc 
a împușc a urs linie uprcibarc u 
mure Se prevăd amenzi dc pinu 
la 100 mii lei".

Duminica, 9 august, aflat «lin 
inlimplarc la iarba verde, ( <• 
Valea Galbena, am stat dc vor
bă cu un cioban bătrin, !'• tril 
Prod.<n Am al lal i ă noaptea. ■ i >- 
banii n .iu liniște și somn din

Ion MUSTAȚA

ram noi, ne va scăpa de privațiunile trecutului 
și ne va aduce standardul de viață mult rivnit, 
gradul de civilizație pe care alte popoare maț... 
vestice îl savurează din plin, c-ste încă departe. 
Dopa speranțele in schimbările miraculoase ale 
perioadei posldeccmb: iste. sintem nevolți să 
recunoaștem că ne aflăm tot unde am fost. Ne 
dam adică scama, după doi ani și jumătate, să 
Revoluția nu a anulat sărăcia, nici subdezvolta
rea, că avem democrație, dar o democrație pe 
stomacul gol. Tot așteptind binefacerile econo
miei de piață, am uitat, parcă, niște adevăruri: 
că un standard de viață civilizată nu poate fi 
conceput fără productivitate, fără o muncă bine 
organizată și eficientă, fără ordine și inovare 
tehnică, fără capacitate managerială autentică in 
soluționarea redresării producției, în găsirea căi
lor de ieșire din criză și sărăcie.

La ora actuală, în loc de soluții ni se dau ex
plicații. Cu fălcile strînse. consecventul nostru 
premier ne convinge că derularea reformei 
trebuie continuată. Că transformările economice 
sînt grele și de durată. Dar. toate acestea nu 
sînt noutăți. Le trăim. le simțim pe piele, cu 
toată duritatea lor și cu toată disperarea noas
tră. Tot ceea ce am dori, și e firesc să ne o 
dorim de la cei care au administrat de doi ani 
economia țării și ne-au adus în stadiul actual 
de sărăcie și disperare, să nu vină doar cu ex
plicații, ci cu soluții, cu măsuri care să scoată 
economia din impas, din criză, să ne scape de 
sărăcie.

Cu stomacul gol. nu se poate nici democrație, 
nici civilizație... Si de cauzele care ne-au adus 
în .ic> st stadiu de fericire", echipa guverna
mentală nu e deloc străină.

loan DUBEK

Inestetic
Este firesc și aproape normal 

ca in timpul campaniei electora
le, al'ișujele publice, puse la dis
poziția celor prinși in hora pen
tru cucerirea puterii să fie mai 
muite și la in iennna oricui este 
interesat sa le citească. Asemenea 
afiș.ije exista la ora actuală și in 
Pelioșuni numai ca nu sml folo
site.

Se pare insa ca administrația 
locala, grijulie cu de obicei, ea 
nu cumva sa se supere vreun 
partid politic, s-a gindit ca nu <* 
rau sa mai adauge un panou de 
afișaj electoral celor existente, 
dar goal., și a ales drept loc un 
oarecare spațiu verde, din zona 
BT’I unde un uriaș panou as- 
te.ipta sa fie montat și după aia 
nuznălil cu fel de fel le alișc 
■ ț turale sau dispute de care 
oi li

N’i i n-avem nimic cu afișul și 
o..noul, dai se pare, luind in cal
cul telefoanele pi imite, ca am
plasarea acestui uriaș panou in 
zona a tr< zit multe nemulțumiri, 
cavi el nu lace altceva ri.«i: s.> 
siri< e fața ora ului, intru zonâ 
intens lirciilată și chiar ti-iimoi- 
sa, de regula.

Vînătorii nu fac „ Pac", iar urșii iși fac de cap
Diirpri pirsimilc din apiopie- 

ri a leșelinței munitip ului nos
tru ne vin vești ni^daculc. Urșii 
naraviți la cuim iși fac dc cap, 
alacind vitele. Iar vinului ii ni 
pol face nimic, Fură aprobare 
de sus, tocmai de la domnul mi
nistru al mediului nu se poate 
pușvu urs.

Pe adresa Primăriei din Petro
șani «iu înregistrat in iil'imele 
doini luni mai muite sesizări și 
plin;,ei i ale țiu inilor păgubiți 
de vile. Numai ui cursul lunii 
iunie ac. in zona munților IJo'il 
și Proliii ,i, ui il au Ucis doi tă'l- 
rași, un c.il și dona vaci. în luna 
iulie, doi cai au căzut victime, 
iar o vacă a fost sfiși.it.â, giav 
umilă. dar •- dvatu și sui ri ticni i. 
Din lisla țăranilor proprii lari dc 
vite, păgubiți <le ur i, menționam 
citcva nums, la intimpl.u e; 'Pa
ltin Grunța din satul Peștera Bo 
Iii, lacob Jitia, G.ilățan loan și 
Petru i'anic d(. pe Miileia, Ionicii 
Blaj din Dai am-ti.

Vânătorii au arme, gloanțe și 
bunăvoință, il.ir n-.m aprobare 
pentru a pil ca urșii. Vechile pre
vederi din Legea 26, cu privire 
la vinaloare se mențin. Dar au 
crescut și s-a umflat filiera dt 
mocrației. ,,Noi înțelegem nee.i- 
znl cri seniorilor de vite, dar nu 
puii in -n i ajutam, nea inform.rt 
ul. loan Sluiva, pii-ședințele Fi-

Nici nu a început bine campa
nia electorală și in raport cu 
desfășurarea acesteia la Radio și 
TV au început deja nemulțumi
rile unor partide ce se consideră 
frustrate comparativ cu celelalte. 
Este vorba — după cum poa.e 
v-ați dat seama — de partidele 
nereprezentate in Parlament, ca
re beneficiază de un timp mult 
mai limitat pentru desfășurarea 
campaniei electorale audiovizuale 
decit suratele lor care au repre
zentanți in Parlament. A.lfel, 
după ședința de simbătă 8 au
gust a Comisiei speciale pentru 
acordarea timpilor de antenă, 
s-au confirmat spațiile de emi
sie (stabilite de Guvern și Parla
ment) p« litru partidele extra
parlamentare, care totalizează la 
TVR 10 mm. dai care 3 minute 
contra cost. Evidmt, adoptarea 
acestei decizii a fost contestată 
vehement de cei afectați prin 
punerea sa in aplicare și ca o 
urmare, sa recunoaștem inedită, 
în primele zile ale difuzării 
„Studioului electoral" la TV și 
cu precădere la Radio, pe spațiul 
rezervat campanii i partidelor 
extraparlamentare s-a difuzat... 
muzică 1? Și asta din cauza ne- 
prezentarii partidelor sus men
ționate in lața națiunii pe moti
vul că prin aplican a legilor 63 
și 69/1992 — sint net dezavanta
jate1 in competiția electorala cu 
partidele parlamentare.

Berea a hiat-o 
înaintea reformei

O intui mație in plus, utila și corecta, se zice cu ajută la di
gestie. Chiar dacă eu aduce sau nu bucurie și amaraciune ou ne 
lasu indileri nți, scopul informațional căpătă accent mc Iod ramați® 
linulizindll-se intr-un document financiar, ce subjuga ca un dit- 
Lator conștiințele, atît cele feminine dar mai ales cele masculine.

De luni, prețul berii a sărit calul lasînil pe jos, și in urma 
lui, călărețul. Motivul „cauzei" nici unul, nici altul decit econo
mia vie piața. Ba mai este unul : cererea mereu crescin la a so- 
liciltirilor din partea societăților comerciale >i a firmelor parti
culare, ca răspuns lot la solicitările individuale sau colective ale 
con numitorilor. Căldură insuportabila a acestei veri cănit uJare, 
in care < venimentul politic ee bale la ușa nu aduce ploaia, și 
deci nici apa atit de necesara fabricării berii, a „tnlicr bîntat" se 
pare mințile producătorului «țarc', lara contracandid.il, face Jegcad 
O lege din care nu lipsește „prolepția socială", desigur in favoa
rea statului, dar din care lipsește „aliniatul" de aliniere la sarâcia 
generala a populației. J’rețul de livrare al producătorului a cres
cut, intr-o singura z.i, de ia 28 lei la 43 lei- In rețeaua comerci
ala impactul este și mai dur. O sticlă de jumătate a ajuns dc la 
st) lei la 75 lei, kilogramul de la 90 la 148 i.u o halba <ir Ia 33 
la 55 lei- Intre timp pia Ini hibeniței a scăzut de la 50 lei la 25. 
O informație in plus, utila .și corecta, ajută la digestie.

lialei Petroșani a Asociației Vâ
nătorilor și Pescarilor Sportivi. 
Pentru fiecare urs se e re apro
bare dc la ministrul nitdnnui. A- 
lurmați de plin,' iile oamenilor 
și c li avizul primăriei Petroșani, 
noi am trimis la Bucure,ti, pe 
adia s.1 <1 lui Marc i m Bleahu, mi
nistrul mediului, conform preve
derilor legale, o cerere pentru a 
ni se- aproba împușcarea celor 
doi ui și carnivori, c are fac rava
gii și stricăciuni printre vitele 
oanu mior. Adresa poarta nr. 1J 
(cu ghinion 1.') și a fcxit trimisa

VIAȚA DE MUNTE

Motivul „forte" adus in discu
ție de reprezentanți ai partidelor 
reprezentate în Pailamcnt a £os> 
acela că o serie de partide care 
își pun astăzi pe frontispiciu ti
tulatura de „partid parlamentar" 
(PRM. FDSN. PSM. ele) au pă
truns în camerele legislative ale 
țării într-un mod ce nu (ine în
tocmai de fair-play. Și anume 
ele și-au cîștigat intrarea in Par
lament prin lanțul de demisii și 
„transferuri" ce au avut loc în 
rîndurile parlamentarilor (in spp- 
cial din ramura F.SN) in perioa
da ce a urmat alegerilor din 20 
mai și in special după momentul 
septembrie '91.

Ne întrebăm oare cum ar fi 
fost concepute legile 68 și 69/1992, 
dacă ceea ce. spunea, la vre
mea respectivă, unul din parla
mentarii Văii Jiului s-ar fi apli
cat atunci. Anume, că toți 
acei parlamentari care au intrai 
într-una din camerele legislati
ve rcprezentînd formațiunea po
litică ce l-a propulsat pe scaunul 
parlamentar la 20 mai să nu 
poată trece la alt partid, sau în 
caz de demisie ori retragere a- 
ceștia să părăsească definitiv 
Parlamentul. Oare cîte din parti
dele ce-.și z.ic astăzi cu bravură 
„parlamentare" n-ar fi contestat 
azi constituționalitatea legilor 
amintite. Din nefericire in1#

Tibenu Vlhi f'AN
II

cauza urșilor care dau lîicoale, 
in cautare de prada. C'u câteva 
zile in urma, la un cioban din 
apropiere, ursul i a atacat și u- 
cis calul. Mare paguba și jala 
pentru bietul om.

In primăvară, ca de obicei, pină 
in 18 martie, vinătorii tIu făcut 
evaluarea anualii a < leOivelo» 
de vinat din zona murncipitilul 
nostru. Cu propunerile <!»■ rigoa
re, pentru recoltarea de specii, 
inclusiv doi ursi din perimetrul 
minților Bou) și Pielii- a Da» 
lara aprobare...

Cam cu ce se ocupă, totuși, 
domnul ministru al mcdnihti, da
că refuza sau nu a< ceptă a facă 
ordine printre urșii carnivori, 
< are produc mari pagube țărani
lor ? In anul trecut, vânătorii 
noștri an primit intr-un tirziij 
tocmai prin l.in.i decembrie, i- 
probarea de a pușca urșii carni
vori semnalați in vara. Isuge- 
i.im să pi utila un ur.s viu ți sal 
duca in biroul d-liii Bleahu, plo
con. Poate ca il vor îndupleca, 
astfel, sfi-și faca datoii.il Nuj 
destul oare ca dl. ministru n-a 
mișcat un deget pentru a-i trage 
la răspundere pe cei c< au otră
vit țara cu dcșeurile toxice? Oa
re c«s păzesc ecologiștii, in frunte 
i ii ministrul mediului ?

Viorcl STRAUT

tSir.de
contracandid.il
datoii.il
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Orașul contrastelor
Uricaniul sau „orașul de la capătul lu- 

mii“ cum ii mai spun localnicii, este îna
inte de toate un oraș ai contrastelor. De 
Ia arhitectura modernă a blocurilor noi din 
cartierul Bucura la spațiu] cu iz monahal 
redat de locuințele vechiului oraș. De la 
peisajul verde-crud al centrului civic, la 
imaginea izbitoare de stepă aridă a noului 
oraș. De la tineri la vîrstnici, de la cald 
la frig, de la curat la murdar, de la fru
mos la urît, de la vesel la trist, de la a fi

alla a nu fi, orașul Urieani este un oraș 
contrastelor.

Ani poposit aici intr-o caniculară 
de august, iar prezența noastră a fost
predată la unison de cei ce au remarcat-o 
drept un...

zi 
a-

A
j»

I
I

I 
t ieveniment.

Noi am venit, ani văzut, am remarcat | 
și ani redactat. Vă invităm deci, să pătrnn • 
deți, odată cu noi, în lumea plină de con- * 
traste a orașului Urieani.
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cai e

Flata
*

cartierul veilli al orașului, 
re nuntea odaia „orașul nou" 

— cum trece vremea! — se aba 
p ița agroahmvn’ai a

1'ina acum un an-doi, ne spune 
di. i icepi intar Floi anrscu. <i- 
ciusui avea mai digral j utl rol 
decorativ. Cump.iratui ile se 
la„eau din piața l’eti oșan.mui. 
Țăranii nu prea veiv au tu mar
in ți asta deoarece nu beneficiau 
de un minim de condiții. Acum 
luci arde arată 
ca mai slut de 
ne ie amănunte, 
troduceiea apei 
le, eleni.i>t ue 
V n-.li.idt nmoilat.i.
vara acTstUj an s au făcut ti noi 
mese deșt aia te expunerii ți vm- 
zai marin tin parti<ular se o- 
eiipâ de administ! irua picții, de 
CQiaț. me. Următoarea „mutaie**. 
după tragi rea «*Pe‘ e'Ic consil ii, 
rea unu; acopeiiț pentru porțiu
nea de p.ață ce s-a extins. T î- 
Cje.d pi .n zoihi pu-.i >n afnin.i ni 
Si poate tai e pi.i'a a< um ți l.i 
E răni.

allf> I, chiar da- 
pus Ia punct u- 
C'a de p.iila in- 
potubde curen- 

cure Piața r»u a
Prin pi im i_

f........................................................

Discuții la nivel
k

Despie Ici n.oia aie, despre spi. 
ta,, ..copie țxiș’a, d* .prc apa. tu
lii' ni'.ii- d< graikite și despre inul- 
»•', multe alt' le l<-gau> de pio- 
Ult me e Primăi ii i orașului Uri- 
iani se va dis< uta a. azi, cind 
a 'i este progr.tm.ilu o mtilmrc 
4a n:v>'l iivitt cu toți primam 
m.init tpiuiui, cu pnfci'ul jude
țului și cu mi'inbi i ai Corisihuiui 
|U<if’<-an — după ■ um iw infi'i- 
ui' .izu tjrse .i'iiiii izalc dm . <j- 
diul Primăriei.

Termoficarea

întrebări (aproape) retorice
CE SE iNTlMPLA CU SP11ALUL? Momentan, nimic deo

sebit. Doar că, de săptamina viitoare, un cadru medical de aici 
va fi trimis la Spitalul municipal Petroșani, pentru o perioadă de 
două săptămini, in vederea specializării in domeniul fiz.io-lcrapicl.

Aparatura există, de un bun nivel tehnic. In perspectivă se 
urmărește înființarea unui staționar cu 25—30 paturi, pentru do
meniul amintit. Scop pentru care se impune cu necesitate con
struirea unei centrale termice proprii. Proiectul există, este a- 
probat, urmează trecerea |a execuție. Dar n-a fost deloc simplu. 
Pentru o bagatelă ca asta — ce) puțin ața pare — s-a obținut 
aprobarea tocmai de la un director general din Ministerul sănă
tății.

DAR CU POȘTA ? Clădirea ce urma a căpăta această desti
nație a fost ridicată — in stadiul in care se află și acum — pe 
la începutul anului 1989. Urma sa fie dată gata anul Amator A 
vxnit revoluția. Fondurile de investiții, în general, s-au topit — 
numai ei. guvernanții, știu ce au făcut cu ele — ți acum lucru
rile stau „ca in tren**. S'îlfiii de rezistentă există. Și ceva zidă
rie. Dar nmienl nu iruii pune un deget. Eventual, doar ca să la 
Pentru ca, acum, în fragila noastră democrație originală, fiecare 
se descurca... O cărămidă de ici, o scindura de colea ți gata-i 
garajul sau c.r.a. De-a!e tranziției...

ȘI CU BLOCUL TURN '! Tot nimic. Subiectul a început să 
divina plictisitor. Are și Uricaniul un bb>c turn dezafectat ți toată 
lumea se leaga de el. Aia-i, că nu se leagă ! Sa vină investitorii !

—■

Populația orașului nu este iun. 
fi nl.itu cu lîp u d< apu potdbi- 
la, dat fiind Liptul ca acest 
este pi imul alimentul dc lă.' 
gi tia!u 
1 ro.am.
i ajiilui 
ineijiui 
Ullllll' ic zdc.

Dincolo in a do aioțl asp 
dm infoi m.ițiih' Pe cui e 
roi opțional d* Iu jn imai.u orașu
lui l rjeani, am aflat, mai in
ii nil, cu •»!Upoali, ca b.iidjiil ilr 
a<umul.iie i te tilihz.it > o pio- 

ulore simbald ș> duminica dc 
pai sorine, le-am Șaine no <>n-, Iu n-

\ JlJa de l’c-ști — 
Cu toate ca'-m . c iul 
■le 
sa

or.iț 
mu- 
,’e- 
ba-

la \ alea de Pești a 
• aiia după ax i la un

> >.
•>n

Incredibil, dar adevărat!
I '-’c ca da< a i<i \om p iue 

ca in chiui ziua <lo< urnentai u 
j> ,iiie (nuercuii — n i ) la U- 
i i' ani sosise o mașina mi urcata 
m butci i, iar oamenii — contrar 
pie\ iz.iundor noastre — nu s-au 
• ngl'i’suil imidiat la coada, pen
ii ii a le pi' IhiiiIm, nu m ceti 
ci rde.

M.uiuirmn ta nici noua rm 
-a fost pi i u Ușor ,.i crcihm cele 

ic li-oin vnzul. Dar, cip»i le a. 
ceasta dala am „cnsc<»i oihn 
siiili’in indi iptațiți a va asiguiarn 

iii- v»-i i<lii it.iti n a< t sluj lupt in- 

i i' ilibil. Ș| Inluși adciaiat.

n

Privat 1 z a r e a
i> la r Hcumscripii.j fin.uu nia 

a mațului Uric.ini aflam i.i pin i 
la data de 12.00 l’JhZ pe raza ■>- 
lațului existau nu mai p ițiil .le 
.10 de societăți corni.;'iale, uintie 
• arc doua cu capitul inmgrai ty 
suit („Mixt" și „C uarț“) și 28 le 
.suriei.iți comerciale cu capii»! 
privat țidllL, sau SNC). Jolodata 
la circa fiscală sint înregistrate 
14 asociații familiale ți 29 de 
depcndinți, după cum 
nează doamna Violeta

I l*â deci (â Și aici, 
d« v< st al Văii .Jiului
valizare scoate capul m lume.

in- 
ne in fur
ci,orz.in.

la capătul 
mu a pi i-

In cei a < <■ pim țti, marea pi i- 
vaii/.in', lucrurile nu stau cuiar 
pi roze, Pentru ca, dopa (inii a 
tea sa ne lila tul i C is.a dl. Cont 
laiil.n Ua, in, (5r< țedinti a) <•< n 
Irului nr. 1 lii'icmi, la distribui
tei ci rtifii'.iili lor de pmpi letali 
interesul nu este cel scontat d< 
ANI’. Cifiic vorbind, aici Ja Uri 
câni, doar 4970 de crtațeni din 
ti un total de 7100 și-au ridicat 
titlu) ile <le proprietate. Motivul 
.a i .tui dezinteres , str justificat 
prin ai cea Iii la ora arin.da, re 
pi < tivi Ir titluri de propriei.itr n'i 
an o \aloai|. 1 ine di ti rmin.ită.

Dinție multiplele probleme eu 
care sg confruntă Uricaniul, 
chestiunea tcrmulicărll este a- 
ceea care se pune cu cea mai mi
re acuitate. După cum afirma dl. 
primar Petre ff.meiu, „cenu-ărea- 
sa“ domcni'ub.ii este zona blocu
rilor deservite de centrala termi
că nr. 2, di» cartierul Bucura. 
Și o spune in deplină cunoștință 
de cauză, intmeft locuiește focile 
aproape dc locul cu pricina. Ca 
dovadă că păsurile oamenilor au 
fost recepționate cum trebuie, 
întreaga rețea externâ de conduo 
te a centralei respective a fost 
schimbată, modifieîndu-se chiar 
și proiectul după o concepție 
riginală ți — se speră — mai 
ficientă.

• • •

o- 
e-

I.iiciarile au fost „concesiona
ți." Șantierului Lupeni al IA( „j '4 
Petroț.ini. Puia in prezent, to.ut 

desfășoară conform graficului. 
Cenți alele nr. I ți 3 se află in 
reparații capitale la Interior. Mă
sură calității acestor lucrări o 
vor da Insă locuitorii orașului, 
beneficiarii prestațiilor de livra
re a apei calde menajere și a 
încălzii ii pe timp friguros. l)rt- 
cum. 
noi
le,

nu vom lipsi nici 
de la probele fina» 

ulterioare lucrărilor da 
reparații. Rezolvarea unei si
tuații de genul acesta, foarte im
portantă pentru cetățeni l-ar a-» 
duce primarului cîteva valoroase 
„bile albe**.

și canalizările
In aceeași zonă a cartierului 

Bucura se impune de mai multă 
vreme — practic de la darea în 
folosință a blocurilor — punerea 
la punct a rețelei de canalizare. 
Asia deoarece constructorul — vă 
puteți imagina — iată ce a fă
cut: A sapat gropi pentru gurile 
de canal ți o conductă, ca să 
„dea bine** pentru cel ce se uită 
de sus Le-a implementat. |«-a as
tupat ți gata. Restul rețelei nu a 
fost continuata. Practic există — 
existau, pină nu demult — doar 
guri de canalizare, fără legături 
de conducte inlie clei!! Bineînțe
les că, dumnealor, constructorii

ECOLOGlSTi I
faptul ca majoritatea populației 
dm Vale folosește apa potabila 
de ld \alea de Pești.

In aceste condiții 
luarea unor masuij 
imediate 
utilizează 
ia drept 
care prin 
la eiadicarea unor astfel 
dahtuți periculoase de pelrcc-’ix.' 
u w»'ck-cnil-uluj in mijlocul na- 
tui ii.

Și pentru cu to( sinlem in cam
panie cler-lorol:-i, ce au <h' spos 
parlidvlc iiolo;;.l< vjs-U-vis 3e 
uccjsla probii mu

au încasat banii ca ți cind ar fi 
lacut lucrarea „ganț ghibir**. Mari 
pișicheri, ce mai!

Acum, de trcbu.șoara asta se 
ocupă echipe de pensionari, pro
puși de primei la Uricaniului ți 
angajați a« RAGC& Lupeni. lîot 
pensionar’*..
— deși nu e 
șomerii n-ar 
și ei un ban 
se in luerăni
că hj e cazul Urican uJid, ca • 
șuran leită, dioarec* aici șomajul 
este un fenomen neglijabil, nu- 
mei I» vorbind. <

Stau ți mu inlrnb 
cazul Uricauiulul — 
fi dispuți să cîțtige 
cinstit, angreninclu- 

de acest ■zor,? Spun

in lalilate de... ștrand. Da, 
nu c<e nici o giețealu ți nici o 
exagerare. La fiecare >fii 7it de 
saptumina z«.'< i, poate chiar suie 
de oameni se răcoresc după o 
plaja pe malul Incului, in cli.ar 
•ipa pe care noj o bem! Și o 
astfel •!« situație esLe ubțjiut 
intolerabila. Cel puțin din m di
ve dc sunalale. l’c-nlm ia pa
rarea la care este supusa apa 
aie ciuli i< a, de a el.mina ți 
ventu,ilu giiinem patogeni ce 
putea mf> -.ta apa dm la, . *ji 
cest hu rii u> du, e fa: a in.lma a, 
l,i izl il'mica unei maladii gene
rale in \ dea Jiului, dat Imul

Poduri și 
marcaje

<

l

se 
drastice 
celorîmpotriva 

bazinul de apa 
baie comunala, 
severitatea loi

impnne 
ti 

care 
p<>labi_ 
Masuri 

sa duiu 
de mo-

In
pi ospatarca
precum ți reparai ew
— ți vopsirea podi» aor p >c 
care leagu cartierul Buiuia 
orașul vechi. N-ar li ar.i'iud 
precum BrooMjn-ul dar...

ateuția ediiiloi sta ți 
mariajca.'! siiJdaiCi 

dl Pd

im

< uz 
hu 
d© 
ele

I

I
I

nu
e-
ai
a-

O mica bucurie, 
tot in Bucura

Despre cultura și timp liber
la o zi după ci domnul Mir.ui 
cu niti»!>ri : indic.tUilUJ B. M.

De cuDitd hi act sj .aibcj a- 
înnli.i .clt'r -- ivraUv nou țj <■ 
a -p*’: l mc-J*»:!», -a supc*i*»ij, >LtF 
caugri n il .c sotuvc, de ala Kt» 
— ac, fiwi pinn’.ațj ib :tltp: de 
ilumm-H patrii', 0<n«v cU ’ămpk- 
1c nciX’aaie Cz uivș-.sliți- L-. *»-
)o;we ctv 2i»> 000 i«. ’i* *t_- mai 
vadă oamenii ia f»ț» -. i sb se moi 
poirtn pazj gn’pi ți nuaotoa, 
< ind iun* t acoperit» ti* nori.

La Casa dc cullma am ajuns 
Curma, avu cse aii) o intilnue 
Uri. ani.

I’i. domnii iii)t<-'.oi l.'umilro ..lai iniți A l ain gosu bi ha’fce de 
cocoțat pe o baiu a ti vupsaoi gcaioui iXe 111 iXimm al>*ta 

.mi >a a OUi.ului, ■. lttdu e cunu*.-utâ -suo Oc»»mU*.va 
Pop.'iuiie,

I -. - a
se uLl*
‘ il t •
plastic, ou*Uil dcoaclat dc p.par* al a

i la ai ea aă
> -adiul Sa>»:i iu» Cultul*

Jui rit, 
mir u < iadue 
de popii )u ie. 
disioita. ti'm', I 
rare ai lu.ilnn.-nlc 
< unoșliiița laptuj 
tiie din m.iltiia. 
ilus la ri imnț.irea 

A'-kivilii'.»’a in 
la m.Hțim •• chiar data, di» t*»"' • Ui Up’ei uuo* 
sînniși, ma se oij,.mi.ia i 
zilnic 1.) schi >1 aci -lui »*iaj 
1> un t < mjil’i | nli a 
zionaii dc l ihni v ide.:. <m 
(dai Biografi'’, eioiîoiie, depui.a<i 
tur.o i alo i arțil"|- bibi ’L.« 
de volume i '.i amplasnl 
ti'l.it și pr.u Iu

Din i’vi nin>i'i)i(i’ <le 
lest Clubul (ull'ir.ij al 
ca v.Aouii' ci'-1 i) d< film.i.i 
trecuie, a\ md o , | u ol.i;
sint" a ovi-lur și < miei 
Eh na Mi-rișorcanu

In n-st, dini olo di- cele < iteva gi cutați iminente Cil care se 
i nnl imita și Clu. ni i'Utiir.-il dm IJricani, greutăți bti i< l legale de 
lipsa de Ion Im i. putem spnni cu aici, viața ctilliualii rpi inteazâ 
cpro podi unul s.tl'irdoi iiiltm. l»- ale Voii Jiului. Lucru ce nu 
po.ifi di-, ;i «a n< l.u. uri'.

pcuUi: ca atei p*.’ «.U vtlatr* «v
ori ri»riu»v riu«i* ți o <• r<vk«»
>o repaivip». Dl. <Ur«L-t4» oe a<lius> 1* 
.. a duiil lui no.« a ai»e» pt»i« comt«i4

AM pulM »p <*•»«, 
A'i«vârat pru(<- 

<->c* montă»! d* -»«u* pruprM,
■i* cnj'.'un /in» ă11# pnttLa a*
... .Ur .im \«U» Jhi’U* •• k» VI 

u, 1 i* pirgaii»» tn aatMMtw m**«1i 
u.aii va«iii> I V, et*l 4«dW și Ir*- 

ii ,.i i.irri fond ite cuilc d» rh-n» BB OQB 
iuti-un salon, eu nr. d«o»r*U» ■

ampioaii- a «.ar<>r gaz>Ja i.ijMLaI**’* a 
- m hi .itulin E. M. Uricank s« <le4»®»aza 

ir au avut loc .xicî, Ia fUwt'’ Ionii 
m du pe cono.'cula jnrrLâlo*re de cu
lm populare de pe acesU: mrle.nuit,

INostcil^ie ?
în chi*.- ccuirul crabului ime- 

diat vi'<». podul «v dețpaite <ar- 
ticnă BtM-iir« ». re«tui orațalBi, 
inii-tu» uua -pațiB vwnlv, o ga
zetă <(• ^en-u '.rounui ți azi dH 
|j» '.impurii* |tlm noi cui. iB| 
trânti splci» •»* wrls cu l»t«€ 
majuscul*. „Oameni c» «m M 
mtadihn'. »t« aztevirat, «nt- 
țlnutuț >»u w* ;«!.■'e<i1ve <sW. . 
tki Nb |lim ce să credem «K 
aici. Singur*!* variante posibila 
m ft ari Mta că Uricaniul WQ 
mal <*zw nameni cu caro sA 80 
înladrBaara — ce«a ce • puțiflț 
prohab* —, ori mai eXMtĂ Jț0 
ijndrvti v ncMila'gic a gazetelor 
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ANIVERSARE

PĂRINȚII Negru Marin și Violeta urează scumpului lor fiu 
Ion-Laurcnțiu la împlinirea a trei anișori, multă sănătate, bucu
rii și „La mulți ani!“. (3929).

VINZARI

SOCIETATEA Comercială Mobilux Trans S.R.L. Petroșani 
str. Uzinei, nr. 4, vinele lemn fag și lemn de foc. Telefon 543483. 
<3060).

VlND convenabil ARO 243 Diesel, nou. Telefon 929/48126. 
(3961).

VlND vicleo proiector ShaTp Vision preț negociabil. Vulcan, 
b-dul Mihai Viteazul, bloc 80, se. B, ap. 14. (3911)

VÎND garsonieră proprietate, et. Tî, Petroșani Nord. Vînd te
levizor color RFG 67 cm. 70 000 lei. Telefon 541902. (3921).

VlND Audi 100 GL alb, vidcorccorder F 65 — stereo Hi-Fi 
Panasonic .și videocamcră M 7 E Panasonic cu accesorii. Telefon 
545201. (3930).

VlND apartament două camere zona Ilcrmes. Telefon 541228, 
după ora 17. (3949).

VlND 50 stupi. Informații, Stupina centru, sat Cîmpu Iul 
Neag. (3947).

VlND sau închiriez garsonieră confort I, str. Saturn, bloc 9, 
ap. 25. Informații: Magazinul „Jiul", raion Galanterie. (3957).

VlND caroserie ARO 243, Petroșani, Aleea Poporului 2/6, te
lefon 545043. (3946).

VlND Dacia 1300, an fabricație 1992, 7000 km, stare excepțio
nală, 650 000 lei. Informații: telefon 545208. (3968)

VÎND Oltcit, an fabricație 1992, luna mai, 7000 km, stare ex
cepțională, 100 000 Ici sub prețul de vînzarc. Telefon 545208. (3968)

VlND televizor alb-ncgru, Diamant, diagonala 67 cm. Telefon 
543067. (3967)

VlND dulap bucătărie, mobilă combinată, țarc și cărucior 
copil, pik-up, trei cruci ciment. Telefon 512537, orele 8—12 și 
20—22. (3943).

VÎND Opcl Kadett, stare excepțională, an de fabricație 1986. 
Telefon 550963, după ora 16. (3941).

VlND mașină do spălat Automatic, stare bună. 65 000 lei. In
formații : Petroșani, str. Horea, bloc 5, ap. 51, după ora 19. (3955).

VlND scmi-rcmorcă, bicicletă medicinală, instalație gaz și 
frigider auto, toate made In Rusia. Telefon 545581. (3940).

SCIIIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră Hunedoara, cu garsonieră Lupcni. Infor

mații la Lupeni, str. Parînguluî, bloo A 2, ap. 28, la orice oră. 
Ricza Alexandru. (3912).

SCHIMB două garsoniere confort I Petroșani, zonă centrală., 
cu apartament 2—3 camere, aceeași zonă. Telefon 545930. (3963)

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială Disco-Bar „Parîngul" angajează 
persoane tinere, prezentabile pentru postul de ospătar, Relații la 
sediul societății. (3935).

PIERDERE
PIERDUT contract închiriere pe numele Ruja Anica, elibe

rat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (3956).

DECESE

PUBLICITATE ANA, Lia, Mariana, Liviu, Horea Și Andrei Frățilă își expri
mă adinca durere cu ocazia pierderii scumpului lor soț, lată, so
cru si bunic

IOAN FRĂȚILĂ
Ceremonia înhumării arc loc în ziua de sîmbătă 15.08.1992, 

ora li, de la Capela Evanghelică. (3953)

Societatea comercială
„A.M.L ARDEALUL" S.A. 

CIuj*Napoca, Filiala Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

Pentru ocuparea unui post de

•— șef compartiment urmărirea producției.

Se primesc absolvenți cu studii superioare sau medii.

Vechime în specialitate minimum 2 ani.

înscrierile se fac la sediul firmei, str. Aviatorilor bloc 
56''!, telefon 511872.

Data concursului, 18 august 1992.

UN ULTIM bun gînd din partea celor ce l-au cunoscut și 
apreciat pe

IOAN FRĂȚILĂ

Sindicalul Universității Tehnice Petroșani, (3952)

FAMILIILE Stoica $i Covașe sini alături de familia Frățilă în 
greaua încercare pricinuită prin pierderea lui

IOAN
<3951)

COMEMORARE
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HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)

Nervii nu ajută la nimic. Lă- 
sați grijile pc scama altora.

FECIOARA j
(23 august — 22 septembrie) I 

I
Veți primi aprecieri din partea 

celor care credeți că vă dispre
țuiesc.

BALANȚA
(23 Septembrie 22 octombrie)

„Ceas bun“ în probleme de a- 
faceri.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Cine vide la urmă-.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Astăzi veți pierde din.., prea 
multă dragoste.

CAPRICORN j
(21 decembrie — 19 ianuarie)

în perspectivă, o călătorie do 
lungă durată vă va schimba ra
dical destinul.

VĂRSĂTOR |
(20 ianuarie — 18 februarie)

Cei foarte apropîați așteaptă 
azi totul dc la dumneavoastră.

y

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Vă paște un „vid“ financiar !

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Dacă nu sînteți dur(ă) nu vă 
veți realiza scopul propus.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Lăsați la o parte orice preju
decăți...

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Certurile sini .'minentg, i
1 

RAO
(22 Iunie — 22 iulie) i

Acordați un dram de atenție 
și prietenilor. Nu veți regreta !

LA ÎMPLINIREA unui an de la decesul celui care a fost un 
inegalabil soț, tata și bunio.

BUCUREL SIMION (tata Simi)

un pios omagiu și veșnică amintire. Irina, Erica, Costel, Gelu și 
Cristi. (3924)

I

„SCU P(irîngul“ Petroșani
Cil sediul la liotei Petroșani 

scoate la concurs

ocuparea postului „secretai-dactilograf-casier" în data 
de 21 august 1992.

Condiții; studii medii și fără antecedente penale.
Relații suplimentare la comp, personal salarizare. Te 

lefon 512801.

1

1
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Doriți sa vă faccțî cnnoscuți publicului și viitorilor 
parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI

ÎN ZIARUL DL; MÎINE i
I IS1 A NOILOR PREȚUKj PROPUSE 1)E GIJ\ ERN 

JNCEPfND CU DALA DE 1 SEPTEMBRIE

**
J
**

*

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

„Time is money“
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată în plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare grafică 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate l 
t „Zori noi“I i
t Numai prin noi inlrați în miezul afacerilor prosperei
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PROGRAMUL TV.
VINERI, 14 AUGUST î 

7,00 Programul Televiziunii. Na-, 
țlonalo din Republica Mol
dova, (

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.10 Film artistic: TENTATIA 

(SUA, 1950).
12,00 Super Channel.
12.30 Descoperirea planetei,
13,00 Ora dc muzică.
14,00 Actualități.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Kathak — dansuri indicna,
15,25 Tclcvacanța .școlară.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Limba noastră.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba germa

nă.
18,05 Reporter ’92.
18,35 Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. :
20,00 Actualități.
20.30 Film serial: DESTINUL, FA

MILIEI IIOWARD (Ep. 31).
21.30 Averea dracului.
22.30 Studioul electoral.
23,00 Actualități.
23,15 Sport.

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție

Gheorghe CIIIRVASĂ
Responsabil do număr

Tiberiu VINȚAN
Corectura i

Emilia A( IHREf șl Viorica FIRȚULESGU

Cotidianul de opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI'* este realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

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

Director 
MIRGEA UUJOIIESGU

Materialele nccoinandate și ncPU- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morală ți juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține. în exclusivitate, a ut ori-
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