
Flăcări în noapte
Cine a trecut, în aceste zile, pe strada Unirii din Petroșani, 

a putut vedea, dincolo de șanțurile antitanc — opera neterminatd 
a neobosiților lucratori, in căi luri, ai termoficării — urmele unui 
incendiu. Printre gratiile ramase intacte, prin ușa din gratii, fere
cată cu un lacăt nou, se vad, în interior, scheletul unei mașini de 
cusut manuale, al uneia electrice, un motor electric, carbonizat, 
sub un stand m .alic, tâblărie, resturi de cablu, toate pe fondul 
întunecat al cărbunilor stinși... Acest foc a semănat panică în 
rindul locuitorilor din zonă, duminică noaptea, mai ales datorită 
faptului că se învecinează cu depozitul de butelii (in care, cine 
știe ! s-ar fi putut afla vreuna încărcată), cu baraca în care un 
particular se îndeletnicește cu încărcatul brichetelor, ittr tuburile 
de oxigen și acetilcnă ale celor ce lucrează la conducte nu erau 
nici ele departe. „Acolo a fost mînă de om", spun unii. „De la un 
fier de călcat", spun alții. Pe cine să crezi ? Se aud și voci ofta
te : „Și abia adusese marfă din Turcia. “ (aici cred că c vorba de 
confuzia cu vreo consignație). Cert este că, acolo unde erau un 
atelier de reparații ceasuri și unul de croitorie, acum e scrum... Și 
mai e ceva, ce ține de domeniul miraculosului: perete in perete 
cu camerele în care a ars totul, a rămas neatinsă „Anca" — salo
nul de coafură. Pe ușă scrie „Plecat în concediu". Iată că îngerul 
păzitor al unora c la datorie !

Ștefan CIMPOI
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Pretențiile iredentiștilor unguri nu mai pot fi tolerate!

___  Sediul la Petroșani

Aba declanșată de citeva săp
tămini, campania electorală pen
tru 27 septembrie este presărată 
cu tot felul de surprize. forțe 
ostile interesului național acțio
nează cu o perseverența diaboli
că pentru destabilizarea vieții 
politice. Na s-au stins încă e- 
courile scandalului politic de
clanșat de Partidul Național Li
beral, care l-a propus pe fostul 
rege Mihai drept candidat în a- 
legeri, la funcția prezidențiala 
și am asistat la o altă încercare 
de destabilizare. Invitația cetă
țeanului de Hohcnzollcrn în țară 
sa participe, lingușit de unii 
drept rege, la sărbătorile crești
nești de Sfînta Mărie, a fost a- 
nulată, Ia intervenția Guvernu
lui, din motive bine întemeiate.

Mai nou, încă, se agită și irc- 
denti?tii, in frunte cu elita no- 
menclaturistă din UDMR. De 
data asta, iredentiștii unguri se 
pare că nu se mai mulțumesc cu 
simple acțiuni de propagandă, de

Speranțele la benzină se cam evaporă
C n'.relc dc preschimbare a buteliilor dc aragaz sint aidoma 

locurilor de pelerinaj. Unul pleacă, zece vin, și mai tot timpul, 
de la deschidere și pină la ora cind se închid, acestea cunosc 
acea animație greu dc înțeles pentru cineva care vine pentru pri
ma oară la noi in țară. Și asta dintr-o singură cauză : numărul 
celor carc vor să schimbe o butelie goală pc una plinii este mai 
marc decît al recipientelor sosite în depozit dc la stațiile de im- 
butelicre.

Că așa stau lucrurile îmi confirmă și dl. Mihai Dogar, șef ii 
d pozitului I’ECO din Vulcan, tn scriptele dânsului scrie ciar : 
cota dc butelii repartizată Văii Jiului in această luna c tc de 18 
mii de bucăți. Nici m ii mult, nici mai puțin. Pînă in 18 august, 
cin 1 am discutat cu domnia sa, sosiseră 12 050 dc butelii. „Va fi 
adu ă și diferența pînă la 18 mii „Nu sc pune problema ca 
astea — mi a spus dl. Dogar. Or să mi le dea Craiova și Timi
șoara. Merg cu acolo și le aduc". Chiar dacă vor sosi Ia timp, este 
greu de crezut că n < satul de butelii va îi satisfăcut. Aceasta 
iezuiții dintr-un calcul simplu: in urmă cu 3—1 ani. întregii Vai 
ii erau alocate 28 000 de but Iii. Și să ne aducem aminte, thi ir și 
atunci omul dc rînd stătea două-trei săptămini, ba chiar o luna, 
piu i cind avea norocul să ducă acasă una plină.

Nici in privința carburantului, a benzinei deci, lucrurile nu 
s prezintă in culoare trandafii ie. Aici la noi, vreau sa zic, penii u 
< — spun destui automobiliști — in alte părți cozile la stațiile 
PECO nu sint așa de întinse. „Nu-i benzină in toată țara" îmi 
replica dl. Bogar cind ii reproduc impresiile de călătorie ale celor 
<u care am stat de vorbă. „Uite, bunăoară, săptămin i trecuta au 
venit gorjenii la noi, plini dc canistre, că auziseră că c benzină. 
I uniat c au ajuns tocmai cind se terminase. Daca se ținea seama 
dc cc-am propus cu — atunci cind aveam destulă de „90“ a ll- 
că, să se dea 60 de litri la Cei dc-aici și 20 jitii la tranzit, nu Cra.i 
pioblenic in iulie".

în dimineața zilei in care m am all.it la depozit, plecaseră 1 i 
D'^a, clipa benzină, doua cisti-inc. Dc cite J2 000 litri fiecare. 
Una pent-u Vulcan, aita pntru Livezeni. La ora cind apar aces.e 
rinduri, benzina respectiva este, mai mult ca sigur, o amintite.

In timp ce discut cu dumnealui, șeful depozitului pune mina 
V telefon și discută cil dircr torul sau din Deva. După ce-a termi
nat, 11 întreb dacă bossul de la căpătui firului a lăsat loc pentru 
vreo speranța. „A zis ca, dacă le inlta „componentul", va fi rlirij.it 
și spre Vulcan un vagon dc benzină". Deci, tot cu dacă Dar cind 
va fi d că ăsta, n-am pulul afla. Probabil nici cei de In Deva n i 
știu.

(•hcorglic OLTEAN!

genul cintarii imnului Ungariei 
in bisericile din România, ci ies 
la drumul mare, ca tâlharii. a- 
tentind la străvechiul puinînt 
românesc al Transilvaniei. La 
Budapesta sint programate doua 
întilniri „mondiale", în cursul 
lunii august, ale diasporei ungu
rilor la care participă reprezen
tanți de frunte ai Uniunii De
mocratice a Maghiarilor din Ro
mânia. Este dreptul lor de a par
ticipa la astfel de întruniri, se 
poate zice. Și așa este, din mo
ment ce și în România a avut 
loc, în urmă cu o lună, o întilni- 
re a unei organizații internațio
nale a românilor risipiți peste 
hotare, trăind in diverse țări ale 
lumii. Da, dar între cele două 
întruniri este o diferență ca de 
la cer la pămînt. Românii de 
pretutindeni nu s-au adunat pen
tru a revendica niscaiva teritorii 
de dincolo dc Tisa, Diaspora ma
ghiară, întrunită la Budapesta 
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emite insa fățiș pretenții de mo
dificare a actualelor frontiere 
din Sud-Estul Europei, princi
palul cal dc bătaie constituindu-1 
Transilvania.

O ampla campanie propagan
distică din care nu au lipsit ac
centele de .șovinism și iredentism 
s-a desfășurat în ultimele luni 
în presa din Ungaria, secondată 
de cea de limbă maghiară din 
țara noastră, contcslînd fățiș 
„Tratatul de la Trianon", de 
fapt granițele de stat ale Româ
niei, fără a primi o replică ofi
cială fermă. Înconjurata de tră
dători din țara noastră, iredenta 
maghiară s-a revigorat incepind 
cu declarația de la Budapesta din 
vara anului 1989, care consideră 
Transilvania — un spațiu isto
ric complementar, multinațio
nal" Faptul că declarația de la

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

40 lei litrul 
de lapte

Da, dar la achiziții, ilotărît lu
cru Guvernul României simte 
nevoia ajutorării țăranilor, cres
cători de animale, înctirajindu i 
cu un preț de achiziție, mai de 
„piață", și oferind pe un litru de 
lapte 40 de Li, fața de 25 lei cil 
era inițial.

Dc-am av.a, aici, prin munții 
noștri, o mică fermi am putea 
sărăci Guvernul. Ca o revanșă. 
(D.N.)

A LUAT I I1NȚĂ

Bursa certificatelor de proprietate
Ce fac foștii posesori ai certi

ficatelor dc proprietate care s-au 
grăbit sa le viuflâ pe sume deri
zorii ? Ce s,â făcu, regretai Gra
ba strică mult cind c vorba de o 
tranzacție Iinaneiară intre doi 
p.irten ii im sili, unul naiv, al
tul fără scrupule, linul caro nu 
apreciază valorile, altul le apre
ciază chiar prea bine și antici
pează evoluția lor. It . nl, Ban
ca Româna de Comerț Exterior 
a fost autorizații să efectueze 
operațiuni de intermediere pen
tru vinzarea șl cumpiirarca cer
ii I ic.ili lor l 'l’l’ și s-au fă<nl pri - 
melc estimări, d(; circa 31 mii lei 
jn ulm un certificai, fapt care ii 
va puric pe «înduri pc cei ce 
s-au rfi nliit sa I vinii i p ■nlru

Că partidele politice sînt în 
fierbere, o dovedesc tot mai des 
aparițiile lor planificate și ne
planificate în fața electoratului, 
incepind de la diagonala dc 27 
pînă la 71 a televizoarelor de 
toate „culorile", pînă la progra
mele aparatelor de radio, trans

mise pe toate lungimile de (r)undă.
După lungi dezbateri, în care 

capii de partide încep să fie trași 
la răspundere, la Deva, pre
ședintele organizației județene a 
Partidului România Mare a fost

Cîți sintem ?
Recensământul populației, desfășurat Ia începutul acestui an 

a reactualizat datele statistice privitoare ța populația stabilă a 
Văii Jiului, date extrem de interesante în contextul apropiatelor 
alegeri, mai ales pentru o corectă interpretare a rezultatelor aces
tora.

Potrivit unei situații centralizate, întocmită dc biroul Stare 
civilă al Primăriei municipiului Petroșani, Valea Jiului arc 169 263 
locuitori. Cel mai populat este municipiul Petroșani, cu 53 935 lo
cuitori. Urmează, în ordine: Vulcan (34 896), Lupcni (32 827), l’e- 
trila (29 324). Uricani (12 712) și Aninoasa (5569).

Ștefan CIMPOI

Pîinea ca.
Aflam de la SO IMPEX PA

RADIS, patron Alexandru Căpă- 
țină, că incepind de săptămina 
viitoare, in localul unității nr. 8 
Cantina Restaurant din Petro
șani, str. General Dragalina, se 
vor instala mai multe cuptoare 
pentru copt piine, iar produsul 
mult așteptat va fi pus in vinza- 
re in cantități suficiente, dar 
mai ales la prețuri deosebit de 
avantajoase pentru populație. De 
Li grnmaje mici 0.200, 0,300, pină

3-—I mii lei sau chiar mai puțin 
După estimarea faciilu, BRCE 

a stabilit și primul jegul,unent 
de lucru, insolit dc două preci
zai 1 esențiale: regulamentul va 
li ri adaptat situațiilor viitoare, 
și banca nu face clocit inlermc 
dicrea operațiunii de vinzare 
cumpărare. Din celelalte proci 
zări, spicuim următoare: se pri
mesc pentru viuz.irv maximum 
5 carnete (fiecare carnet cu cele 
5 certificate de proprietate) dai 
sc primesc cereri dc cumpărări- 
in număr nelimitat; tran/acțiih 
se Iac numai pentru persoane 

fizice și juridice române; pen
tru fiecare cerere di: vinzare s i i 
cum parare se percep speze de 
p:ii Iit'ipare, la tranzacție, de I »0

„decapitat”, noul președinte a- 
les, fiind dl. loan Vclica, din 
Petroșani, carc a fost votat 'de 
marca majoritate a membrilor 
acestei organizații. Dacă noul 
președinte va reprezenta mai bi
ne sau nu interesele locale și 
generale, ale simpatizanților Iul 
Corneliu Vădim Tudor, asta ® 
va spune numai istoria acestor 
vremuri, prea tulburi pentru lim
pezirea gîndurilor ce sc așteaptă 
dc la fiecare partid sau om de 
„bună credință".

.. speranță
Ia franzele de 0,500 kg și mai 
mari, gama sortimentală va a- 
vea în primul rînd calitate clar 
și darul de a satisface cererile 
consum atorilor, devenite extrem 
de justificate, atit cantitativ cit 
și calitativ. O intimpinar so
cială care lasă în urmă politici 
„alegeți-mă și vă promit haosul" 
și transferă speranțele deșarte 
intr-o activitate concretă, soeiala 
și de durata, dc forma unei plini, 
rumene și mai ales de toate zilele.

I- i pentru un carnet ; aceste 
speze na se restituie în cazul 
cind tranzacția nu mai arc loc; 
se mai percepe un comision de 
2 la suta din valoarea Iran acției 
atit de la vin/ător cit ,și de la 
cumpărător. BUCE mii precizea
ză ca sumele depuse pentru cum
părarea d< certificate nu sint 
purtătoare dc dobinzi.

In pruna etapă BRCE a stabi
lit un program dc lucru pentru 
operațiunile de ac. st fel num ii 
in zilei*- de simhată.

A/i.Tir, va fi rcglemenlată

Ion MI STATA

(Continuare in pag. a 2 a)
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Guvernul, între doi parteneri P E SCURT
După opt runde de negocieri intre Gurvern și 

sindicate s-a ajuns la o înțelegere in cea mai 
mare problemă de viața — dacă facem abstrac
ție de politica — a lunii septembrie. Această 
problema a primit „lumină verde" aslfci ca de 
ia 1 septembrie se va trece la o noua etapă, cea 
mai severă, de reducere a subvențiilor și inde
xare a salariilor. Din relatări oficiale s-a des
prins că cele trei mari grupări sindicale și-au 
însușit punctul de vedere al guvernului cu pri
vire la importanța momentului „1 septembrie" 
iar guvernul, la rindul său, și-a însușit propu
nerile raționale făcute de sindicate.

Punctul de vedere al guvernului este clar: a- 
minarea masurilor prevăzute pentru septembrie 
poate avea efecte negative pentru continuarea 
tranziției. Pe plan extern este necesar sa se a- 
sigure continuitate in relațiile financiare -a con- 
so.idarea imagina României ca țară dorn.ca să 
înfăptuiască ceea ce a început. Pe plan intern 
este imperios nece-ar sa fie stopata inflația, 
sa se pună capat corupției și speculei cu produ
sele subvenționate.

Propunerile făcute dt sindicate se intilnesc in 
această privință cu punctul de vedere al gu
vernului. Dorința de a ti curmată corupția es^e 
chiar mai marc la sindicate, decit la guvern — 
afirmație care nu este hazardată ci se bazează 
pe observații ale unor specialiști europeni Dar, 
mă rog. important e să scăpăm de ea S-a cerut 

exemplu, de către -indicate ca subvi nțiile să 
reduse in proporție mai mare Ja produsele 

care se face specula. Este înțelept din partea 
lica’.elor să c. ară protejarea prețului Ia e-

mă 
de 
fie 
cu 
sin

în spr jinul agenților economici

nergie electrică, energie termică, combustibili, 
știind că urmează o iama cu destule probleme 
„specifice". A fost aplicată așadar, legea com
pensării: cresc prețurile ]a produsele cu care 
și-așa se face speculă și se menține o creștere 
ponderată la altele. Ce să spunem ? 
sint aruncate, sindicatele 
să judece fiecare variantă 
din urmă măsurile vor fi 
nădejdea că scăpăm ți de 
ție, și de iarna care bate 
noastre. Mai tragem nădejdea că nici guvernul 
ți nici sindicatele nu an uitat o promisiune mat 
veche: protecția socială a celor cu venituri miel.

Dar. Guvernul nostru cu problemele sale de 
tranziție nu are în față numai sindicatele, 
este prins intre doi parteneri rle dialog la 
de incomozi. De unul a scăpat, după repetatele 
runde dc negocieri. Au rămas partidele politice. 
Este de așteptat ca, în nlină campanie electora
lă cei aflați in criză de argumente să nu scape 
ocazia de a critica guvernul. Șeful executivului 
a făcut obișnuitul apel la înțelegere, arătînd 
că într-o societate încă instabilă din punct d-î 
vedere economic, nu trebuie amestecat 
politic" cu momentele sau etapele 
dar este mai mult decit sigur 
avea ecou Jocul nu mai poate

Dc altfel, nici guvernul nu a 
prețurilor", a cărui sarabandă 
de momentul „1 s, ptembrie".

Ion MUSTAȚA

Anunf umanitar
Soarta este darnică față de unii. Pentru alții — mai puțin, 
timp ce norocoșii stnng averi ți duc un trai îmbelșugat, ghi-

Zarurile 
timpul 

cele
au avut tot 
in parte și în 
aplicate. Să tragem 
speculă, și de corup- 
îngrijorător ]a uși'e

El 
fel

jocul 
tranziției 

că apelul nu va 
fi oprit...
putut opri „jocul 
a început înainte

Bancă, ia Lupeni
filială 

Rom.ine. rc innodindu-se astfel o tradiție mai 
legate a cu activitatea a- 

Rus a avut amabilitatea de a ne

Incepind cu .lata de 2U iulie, la Lupeni s-a deschis o 
a Băncii Cornel i ia.- 
vecile a oia?ulm in acest domeniu. In 
cesleia domnul d.lector Simiun 
acorda un scurt interviu

— Domnule dneclur, m pii- 
mul i ind <.m doi i să ne spuneți 
care este rațiunea înlnnțarii a- 
Ccs'.ei riiiale a R

— Deschidviea bani.i in 
peni es'-c un lapl liresc, 
în . edere pundcica 
din punct de vecine econ in.c a 
orașului Toloata s-.i dorit apr o- 
pierea de clienți, agenți economici

■ ve i<
la
VI 

ai desfășurării op. rațiunilor ban- 
•are cu un plus de operativitate 
în acest sen- invitam pe toți 
ag nții economici — indiferent 
de forma de constituire — să be
neficieze de serviciile noastre.

— In ce constă activitat. a băn
cii 7

— Ca orice banca, obiectul 
principal de activitate al Filialei 
>1 constituie atragerea de fonduri 
de la persoane juridice și fizice 
(în acest sens forma de depozit 
fiind deosebit dc avantajoasă, da
ca ținem cont de f iptul a noi 
acordăm o dobîndă ele 55 la sută 
p. an), diverse operațiuni ban-

care (scop pi litru t urc
o dotare lehnicg ta cel mai 

și acordarea

L;j- 
avin I 

trnport inia

nivel), precum 
credite.

— Cum ‘.tați
— Destul de 

tua'.a, uproape 
lumeil 
unituț.le

deținem 
înalt 

de

7

ot slut sau pai licuiari. in 
rea asiguram unei eeunomii 
bugetul de timp ai acestora

cu clientela
Pini La ora 
toate

Claie CU capital de stJl și 
____ bugetare (cu excepții 
intrep'i indc. ilor miniere) de pe 
raza or.'.șului Lupeni și chiar u- 
neic din Uiicani ți-au translii.it 
iunturile la noi. De .isemeneu, 
avem deschise conturi la pești 
Jj de societăți cu cujJilal privat. 
In total, avem peste >0 de a- 
genți economici cu caic col.bu
ram. Speram insa < a numai ul lor 
sa spore asca.

— Pi oii ele de viitor
— Dezvoltarea activității 

care șl — p nti u nlorul 
mai tnd' parlal — înliin'.ai r.i 
nei cu-r de șihiinij valutar.

— Domnule director, va 
țumim și vă dorun succes !

ac-
sucietațilc

Interviu consemnat de 
Paul Nit I I ESCL 
Tiberiu V INTAN

Pretențiile iredentiștilor
(l'rnijrt elin pag. 1)

Budapesta a primit aprobarea 
fostului rege Miliat de Holicn- 
zollern spune mu.te 
tele recente prin care se fac va
luri in jurul ideii politice de mo
narhie, intr-o țară care este re
publică și are o Constituție, se 
Jeaga de acțiunile iredentiștilor 
maghiari. Stabilitatea politică tn 
România ii deranjează pe Cei ce 
vor să introducă in țara ilegal, 
pun lovituri de forța, d' monstra- 
ții violente de stradă sau șantaj 
politic, monarhia, chiar cu prețul 
dezmembrării teritoriale.

Aripa extremiștilor din con
ducerea UDMR, reprezentată de 
Szocs Geza, și-a anunțat prezen
ța și înscrierea la cuvînt printre 
primii la recentul Congres ire
dentist de la Budapesta. Se vin- 
tură ideea vînzârii blănii ursului 

din 
nor 
pas 
apoi 
mânești la Ungaria.

Evenimen-

pădure, autonomizarea 
zone din Transilvania 
de început al federalizării și 
a alipirii unor teritorii ro-

cr
ea

în _____ ____
nioniștii trec intotdeauna pe lingă ciștig, adunind in suflet "re
grete, trăind o stare de neîmplinire, considerîndu-se nefericiți o- 
ropsiți ai soartei. E un mod eronat de a judeca viața. Cea mai de preț 
avere este sănatatea. Gei mal oropsiți sint. cu adevărat, oamenii 
bolnavi, handicapați. Unul dintre aceștia este Vasile Gaflon din 
Arad, membru al Asociației bandit apaților 
timația nr. 530, atins de o maladie nară și 
Coree Huntington. Această boală se tratează 
Iar drumul și tratamentul costă mult peste 
Cei ce vor să-1 ajute sint rugați să trimită 
menie in contul 45.90.8.02.265, deschis la filiala Băncii comerci.de 
din Arad, cod 2900.

ncuromotori cu ;egi- 
foarte gravă numită 

numai in străinătate, 
posibilitățile omul ii. 
contribuția lor de o-

Fără a Fără i*arda
De mai multă vreme, să tot 

fie vreo trei luni de zile, stația 
„Dacia Service1* din Paroșcni 
este fără apă. Adică practic in 
această incintă nu se poate bea 
un pahar de apă pentru simplul 
motiv că apa nu curge.

Pentru a se readuce apa 
s-au făcut numeroase

la
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I
I
l 
I
I

la
cu

a
în-

Nu Iuți sin.cm inzestrați de 
natură eu un corp suplu ți 
grație in mi-cari, dar arta de 
ne mișca „natural" se poate
văța. Artiști in aceasta speciali
tate sint instructorii Clubului 
sportiv școlar Petroșani, care iși 
invită cursanta la reluarea cursu
lui, marți, 25 august. Se mai pol 

inscrie băieți și fete, fura limitJJ 
de virsta, la secretariatul școlii. 
Cursul -e desfășoară marți și vi
neri intre orele 18—19. (Șt. C.)

I Service,

! adrese către RAGCJb Vulcan, dar 
toate au rămas fără răspuns. Ba, 
mai mult

Iție și-au 
amintita 
va 
ce im piedică apa

| la această firmă, Poate rindurile 
f de fața ajung sub ochii celor ce 
I pol rezolva această doleanță a 
. meseriașilor auto.

se va

decit atit, cei de la sta- 
achitat și taxele către 
firma, doar, doar cine- 
îndura să repare ceea 

sa ajungă și

In îepetate 
ai cartierului 
semnalat faptul ca, în 
nopții dacă ai nevoie 
tervenție medicală 
poți să mori liniștit 1 Asta 
tiu ca telefoane publice 
să meargă nu-s, 
de cartier nu are serviciu 
gardă. Doamna Vioi ica n , 
locuiește pe str. Venus, n<-a po
vestit cum, recent, a fost nevoită 
să facă, pe jos, drumul pină la 
spital, Ja 1 noaptea, cu copilul 
in brațe. Cred ca ar trebui 
sc gindească cineva, cu toata 
riozitalca, și la acest cartier, 
care ponderea o dețin 
familiile cu mulți copii

locuitori 
nc-au 

timpul 
de o in- 

de mgență, 
per>- 
caio 

iar dispensarul 
de 

care

rinduri, 
Aeroport

să
se
in 

minerii și
.{St C.J

Din nou clinii
Ca și cum «armanele patrupe

de iu* reprezenta tot râul socie
tari nvxistre, din toate părțile o- 
rașului curg reclamatiile la a- 
dresa lor. E adevărat că ei, cli
nii vagabonzi deranjează oame
nii, dar tot atit de adevărat este 
și faptul că daca orașul le-a cre
at posibilitatea să se înmulțeas
că, tot el, orașul trebuie să 
dea și posibilitatea să 
Asta privind pe ciinii 
nez.i.

Dar ce ne facem cu 
oameni, care cresc

le 
trăiască, 

maida- I 
I
I

de ciini, pe la fel de fel dc 
tete și cind Ie dau drumul 
vraiște cartierul. Un asemenea 
caz ne-a fost relatat de o per
soană de pe strada Independen
ței din Petroșani, care se plinga 
că un vecin are vreo opt clini, 
care atunci cind li sc dau 
mul înnebunesc oamenii ți tot 
ce trăiește prin cartier pe tet 
parcursul nopții.

vWjKWWWwj

eo- 
fas

băn
ie va

cei ai u- 
„turnie“

HUMEL

electorat ului siiifem siguri !

Caricatura «le Robert Hl'MEb

l

Danciu Ion, din Petroșani (nu 
are nici o legătura cu cunosc»tul 
arbitru de fotbal), a benefic i«t o 
dată de cit menții. în urma cu un 
an, cind, liind depistat condu- 
und autoturismul propriu -fiipd 
ce consumase băuturi alcoolice, a 
fost condamnat i.i un an de u»- 
i liisoare cu suspendare.

Precis știa eu acest lucru pre
supune un termen de încercare, în 
caro ce| condamnat trebuie să 
se ferească să mai comită vreo 
infracțiune. In caz contrar..

Și suspendarea

Sc mizcaz.a p<_ sprijin interna
țional, din partea unor unguri 
alinți in exil, ajunși mari mag
nați și oameni politici, cum e 
cazul celebrului senator al SUA 
Tom L.antoș.

Se mizeazu pe efectele intensei 
propagande mincinoase, ostile 
României, tăcuta ani de-a rindul 
in strainalate, in pofida realită
ților. Dc data aceasta lucrurile 
au mers prea departe și nu mai 
pot fi tolerate. Un reprezentant 
oficial al ministerului de externe 
al țării noastre a intervenit pe 
lingă guvernul de la Budapesta, 
apelind la r-alUm politic și ra
țiune. Se precizează explicit tă 
Transilvania este pămînt româ
nesc și nu poate fi obiectul unor 
revendicări teritoriale, așa cum 
se vîntură ideea prin capetele 
Inficrbîntate ale extremiștilo» 
IrrdentMI maghiari, fie ei arde
leni sau nu, din țară sau din 
străinătate. Este o ripostă bine 
venită și necesară. Pretențiile 
absurde ale iradentigtilor unguri 
su ținute și dc elita ndcme.f îs.3 
nu pot fi tolerate la nc.firșit.

I
I
I
• Bursa
I

certificatelor
de proprietate

(Urmare din pagina I)

f bursa certificatelor de proprie
tate, pentru a contracția prolife- 
• rarea „bursei negre" cu aceste I valori. Avantajele operațiunilor 

prin BRCE sint certe: se asigură 
o tranzacție corectă sub 
Iul specializat al buneii, I previne manipularea
care din diferite motive 
anulate de unitatea care

| mis.
I Este posibil ca și alte
& bancar®, sau similare 
J să fi' autoi iz.ite pentru 
•media vuizarea și cumpărarea

CU
ale 
cil

cont ro
și »e 

cai netelor 
au fost 
le-a e-

unități 
acestora, 
a imer

asigure 
localităților 

i ăb- 
le ne- 

Pină 
care 
(in 

s lib
ia

certificatelor de proprii late 
FPP, <’u atit mai mult 
BHCE nu are o rețea de sucursa
le și filiale cu care să 
cuprinderea tuturor
din țară. Deci, încă puțină 
dare și cei care doresc să 
gociezc vor avea piilejul. 
atunci se recomandă celor 
nu au ridicat certificatele 
clusiv din motive legale de 
aprecierea valorii acestora)
le ridice și apoi să urmărească 
atent evoluția tranzacțiilor sub 
efectul aceleiași legi a pieței: ce- 
ccrva și oferta.

I

N-a ținut insă seama de acesi 
amănunt. In după amiaza zilei 
de .10 iulie, in timp ce-și repara 
„ I i abant“-ul a mai băut cile 
ceva. Spre scară, o ia pe jos că
tre Aeroport, cu gindul sa și cau
te un prieten. Nu 1 găsește ți se 
abale la barul de la Paring, un-, 
de mai
Pina 
care 
cînd 
țiile 
rește 
bani". Și cum se uita la el 
trece prin minte că farurile, șter- 
gâtoarclc de parbriz ți alte piesa 
ale acestuia „ar prindc-o" ți 0® 
mașinuța sa. Așa că se pune P® 
treabă. Adică pe demontat. în 
timp cc Danciu era ocupat cu 
ind< lctnicirea respectivă, în par
care sc oprește un autocamtca, 
în el sc aflau țofcru| și un vecin 
al proprietarului mașinii aflata 
in fazii de „execuție". C'ci doi ■ 
primi pe „mecanic" după care □ 
anunță pe proprietarul autoO 
rismului. De acolo, purced ioți 
patru spre poliție.

Cercetat in stare de arest, sing. 
Danciu Ion este acuzat 
tativă de furt calificat 
avutului particular. La 
pe care o va pronunța 
se va adăuga ți acel an 
damnare pentru cnre 
de suspendare. (Gh. O)

trage citeva șnapsurl. 
pe Ia miezul nopții. După 

se indrcaptă spre casă. Trc- 
prin parcarea de la interscc- 
străzilor Păcii și Oituz, za- 
acolo un autoturism „Tră

it

de ten- 
in dauna 
pedeapsa 
instanța 

de c»n- 
ben fief as®

translii.it
comerci.de
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L
privind vînzarea de locuințe și spații | 

cu altă destinație construite din 
fondurile statutul și din fondurile 
unităților economice sau bugetare 

de stat
mod corespunzător.
alin. 1 și chiriașii care nu sint

f Art. 1 alin. 2 se aplică in
Benefici.tză de prevederile 

angajații unităților proprietare.
Evaluarea și vinzarea locuințelor prevăzute la alin. 1, conform 

Dec.vtului-lc-ge nr. bl/19t'O și prezentei legi, se fac de către uni
unile proprietare sau de către unitățile specializate in vinzai za 
locuințelor, pe baza de contract de prestări le servicii cu un eo
ni n de 1 la suta calculat la prețul de s inzare.

l’rin locuințe de intervenție se înțeleg locuințele situate in 
incinta unităților economice sau bugetare de stat, cit și cele legate 
n.imjlucil de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale persoanelor 
rare le ocupă.

Art. 8. — Construcțiile prevăzute in art. 7, in curs de execu
ție și nerepartizate nominal pinii la data intrării in vigoare a 
prezentei legi, pot ii vmdute cu aprobarea organelor de con lucere 
ale persoane.or jur.diee caie le au in proprietate, in condițiile 
art. 2.

Ait. 9. — Sumele încasate uin vinzarea locuințelor, potrivit 
art 6, 7 și 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea e- 
veutuaiclur credite contractate pentru executarea locuințelor.

Diferențele ramase după rambursarea creditelor prevăzute in 
«l;n. I ?i plata dobinzi’.or vor fi utilizate ca resurse pentru finan
țarea investițiilor, pentru finalizarea construcțiilor de locuințe in 
cur- de execuție, care vor rannne și in viitor in proprietatea uni
tăților economice și bugetare de sl.it.

In cazul in care dobinzile anuale la creditele aleii nte locuin
țe.or construite d n fondurile unităților economice, vmdute potri
vit art. 7, nu pot fi acoperite integral Im sumele obținute potrivit 
al.n i, diferențele se acoperă din încasările la bugetul de stat 
potiivit ai t. 12, in lim ta fondurilor aprobate anunț prin legea 
i. igft'ilui de stat.

Art. 10. — In cazul in care intr-o clădire sint mai mulle lo- 
euint și spații cu alta destinație, o data u dreptul dc proprietate
• - upra acestnrj se dobindeș’.e și dreptul de proprietate 
ș rii de construcții și instalații, prectim și asișpra 
p; a natura lor, nu se pot folosi decit in comun.

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se 
uitercDl de tronsemil, scara sau etajul la care este 
ji spațiul cu alta destinație.

Dreptul de propriei, te prevăzut la alin. 1 se
• « ra teren ii aferent clădirii, așa cum a fost 
prin autoi ./..a i.' le con ti u’.r< 
pleț.

de cote- 
dotărilor care,

Jobindește in- 
situată locuința

ciobi ndeȚe și 
el determinat 

Valoarea acestei <ote se include in

PREȘEDIN ) ELF, SENATULUI 
arudcmician A! EXANDRU Bl Bl ..A DEAN U 

PREȘEDINTEI E CAMEREI DEI’U J'ATf I .I^B 
MARȚIAN DAN

H Kurc 22 iulie l‘iB2.
(Va mm.i)

(Saptămîna trecută ne-a vizitat 
la redacție dl. Ion .Ștefan clin 
Vulcan, str. Ecaterina ’J'eodoroiu 
bl. 69, sc. II, ap. 18 pentru a ne 

sesiza o stare de fapt deloc nor
mală, după spusele dinsului. la-

a ta punctul sau de vedere : In
■ subsolul blocului în care locil- 
f iește, cele două familii care o- 
tcupă apartamentele de la parter 

și-au amena jat niște boxe. A ici 
își depozitau unele alimente și 
materiale, neavind balcon. Toa- 

| te bune — să zicem — pînă în 
B momentul în care cele două fa- 
f miiii au hotărît să-și facă acolo 
„ cotețe pentru găini, mobilin- 
K du-le cu zburătoarele respective. 
| „Lucrările necesare amenajării 

cotețelor respective — afirmă dl. 
Jon Ștefan — au afectat intr-o 
oarecare măsură și structura de 
rezistență a blocului plus miro
surile caracteristice emanate de 
acest gen de activitate" Emana
ții care se făceau simțite pînă 
la etajul trei, respectiv in apar
tamentul dumnealui — proprie
tate personală. Pe acest motiv, 
dl. Ștefan le-a cerut să evacue-

I
I
I
iPutea fi traqic
IIV-
r tir

I.....
I procurat
I aceștia ș

I
I
!
I
e ii, prvoai
■ te. (F.N.)

:»• • •

Marți, 18 
9, in zona 
\ ulcanului 
nic scrîșnet 
un cor de țipete. Ce 
p„ise ? In fața magazinului de 
piine o masă de cetățeni aștep
tau aprovizionarea cu produsul 
devenit atît de problematic de 

l in ultima vreme. Printre 
aceștia și mame cu copii de mi
nă. Unul dintre aceștia, scăpat 
de sub supraveghere, a pătruns 
pe carosabil exact in momentul 
in care se apropia o „Uabă“. No
roc câ basculanta rula cu viteză 
mica. Șoferul a dat dovada de 
prezența fie spirit, manevrind 

volanul astfel incit 
ajuns intre roțile din 
a fi culcat sau lovit, 
lui și a părinților vor

august, in 
centrului 
s-a auzit 
de Irine

jurul orei 
vechi ai 
un puter
ii rniat de
se intim-

frincle și 
copilul a 
fața, fura 
perietura

fi, probabil, învățătură de min-

I
I
I
I
I
I
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DEMOCRAȚIA SĂRĂCIEI
N.meoi nu oni?«.G», fiindcă nu 

are motiv >a o fa a, existența 
de ia; i <|i-i ierației, cel puțin 
in ipostaza va politică. O puzde
rie ne partide care au aparul ca 
emperclle dopa ploaie, iși dispu
ta uin răsputeri, folosind toate 
metodele și mijloa ele ’e le 
stau la mdemină, dreptul de a 
se ridica in sf"ra deciziilor legi
slative. Nu lipsesc incorrarile ,le 
a ajunge la putere pe m.a din 
d ?, ignorind cu nrile demo
cratici; de pina ; in, cum sint, 
Lan 'oara cele ale idept.ilor m- 
v niței idei politici a monarhi- 
< i m condițiile in care electora
lul a pronunțat clac in favoa
rea Constituției. Campania e- 
leti i.ila care s-a declanșat e >te 
presărata încă dc ia în< eput cu 
tot felul de surprize, spre deli
ii '1 elector; ului.

prețurilor dc v m/arc cu amă
nuntul.

I Torentul alocat din bugetul 
unei familii pentru procurarea 
produselor alimentare dep ițește 
40 l.i suta din venitul lunar, ceea 
ce situează țara noastre undeva 
printre reie in rare populația 
trăit l(te la limita sărăciei, dacă 
vrem sa ne comparam cu ia.ile 
dezvoltate. Este evident ca o 
familie la ora actuala nu i mai

Trc m din plin și in mod Ji- 
b«r viața politică ți gustam din 
binefacerile spirituale ale demo
crației. Dar pe plan 
nu putem vorbi 
d i' a ne re ferim 
m-ijoritaru. Ii.'tc state,ticp 
cente, care provin de la ......
' ‘șterul Comerțului și Turismu
lui, atestă o îngrijorătoare pră
bușire a pieței interne. Prețurile 
cu amănuntul au crescut din oc
tombrie 1990 pînă în prezent de 
circa 7 ori, in timp ce salariile 
an cunoscut o creștere de 4,5 
•ci, față de aceeași perioadă. In- 
fiația a crescut. în prețuri com
parabile, vinzările cu amănuntul 
< tre populație reprezintă doar 
*4 la sută în primul semestru 
al acestui an în comparație cu 
cele din semestrul I al anului 
trecut, far cel mai îngrijorător 
fapt îl constituie scăderea ne
contenită a con umului de pro
duse alimentare, <a urmare di
rectă a creșterii abeianle a

material 
de satisfacții, 

la popul .ția 
re
ali-

permite sa consume lot atitea 
alimente cil consuma in urmă 
cil doi mi ( u toate aee.lca, in 
mod implacabil, guvernul Stolo- 
jan anunța noi majorări de pre
țuri, ca urmare a reducerii sub
vențiilor, înccpind cu Juna vi
itoare. Negocierile dintre gu
vern și sindicate au trocul In 
revista cileva vâri mie de redu
cere a subvențiilor și de incit xare 
a salariilor.

In mod justificat no întrebam: 
oare pina unde* se mai poate 
stringe cureaua 7 l'n reprezen
tant ,d guvernului declara cu 
nonșalanță rec ent ca prețurile au 
crescut odată cu salariile, lă- 
slnd să se înțeleagă ca sindicii 
telc se prezintă la tratative cu 
pretenții exagerate. In realitate 
sc știe ca liberalizarea ți crește 
»ilc de prețuri s-ati aplicat la 
Începutul lunii, iar index irilo au 
fost acordate ulterior. calic sfir-

șilul aceleiași luni. Așa va fi 
lara îndoială și in luna septem
brie. .Se face abstracție dc fap. 
tul ca puterea de cumpa.ure a 
salariaților va cunoaște o noua 
și drastica scădere, in detrimen
tul nivelului de trai. Cu alte 
cuvinte, ne aflam in lața unei 
democrații a .ăraciei. Scădere» 
vinzai ilor este un fenomen care 
nu afeclcaza doar cumpărătorii. 
•Sini afectați in mod direct și 
cei ce produc și oferă mărfuri
le la vinzare. Piața interna, care 
rt prezintă un barometru sensibil 
ii economiei, risca ->a sc prăbu

șească, cu ronst mțe greu dc pre
văzut. Este ușor de prevăzut, in
sa, ca, in astfel de condiții, sc 
vor produce mari mutații in sfe
ra electoralului. Schimbarea spre 
bine, itit de mult așteptată pe 
plan economic, îmirzic astfel, 
sa și arate roadele. Declarațiile 
de intenții ale liderilor partide
lor politice care promit marca

< u sarfci in căutare i de capital 
« lector il, prinși în jocul campa
niei electorale, nu se hm ura de 
credibilitate, cel puțin atila 
timp, < it viața de zi cu zi a oa
menilor devine din ce în < mai 
grea sub aspect material.

Domo, rația sară. iei nu con
vinge Dar nii i drum dc inln-ir- 
I ere la vechile structuri ei Gno
mice și politii e loial i tar iste nu 
mai exiști Electoratul sc află 
în fața unei mari dileme. f’e
< inc sa eri»zi și sa votez.r, pentru 
a avea certitudinea că investești 
înerc denii în oameni sau pârti
ile capabile sa școala țara din 
impas? Nu ne cămine dc ales 
docil sa o<i.iin, hi pofida rea
lităților, i .i mei anism le de 
mocrației vor oferi resurse via
bile de revigorare a vieții cco 
nomiec.

Viorii STHAU'P
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Conviețuiri
/.e găinile din subsolul blocului, 
l-apt ce s-a și întîmplat în luna 
iunie a anului 1992. Constatind 
ca mirosul persistă și neprimind 
cheia aflată la familia Bogluț, a 
forțat intrarea de la subsol și 
ușile boxelor, pentru a vedea 
care sînt cauzele. Fiind reclamat 
de ,,proprietarii” boxelor i-a 
fost aplicată o amenda, pe care 
o considera nedreaptă, contes- 
tind-o. Dar asta e deja altă trc î- 
ba. Dcplas:ndu-ne la fața locu
lui, însoțiți dc dl. plutonier ma
jor Beica, sectoristul cartierului, 
iala ce am constatat. In subsol 
erau inca amenajate cotețele, 
dar pasările fuseseră evacuate 
— mulate, de fapt — intr-un loc 
situat la IC—15 metri de bloc. 
Unde cohabitau împreună cu un 
vițel și un cîine. Lucrările la 
structura blocului se rezumă la 
doua deschizături prin care zbu
rătoarele ieșeau din cotețe „la 
aer” mtr-o curticică împrejmui

tă cu plasă de sîrmă din spatele 
clădirii. Alte modificări da 
structură nu am văzut. FamilMio 
aflate in dispută erau de fa|ăȚ 
Pe parcursul documentării noas
tre nu au încetat să se „gratule
ze” cu o serie întreagă de acu
zații pe această ternă da» și pe 
altele, cum ar fi educația copi
ilor personali, liniștea publică, 
curățenia mai mult sau maî pu
țin individuala, șa. Treaba dum
nealor dacă iși spală rufele mur
dare in văzul lumii. Oricum a- 
cesta nu este modul cel mal fe
ricit de conviețuire. »

In folclorul local al orașului 
Vulcan — dar nu numai — cir
cula „piese" cu referire la unii 
crescători de animale, care și-au 
transformat baia din bloc în co
teț de porc și vana în vălău. 
Fapt ce prefigura imaginea „o- 
niului nou” adaptat la o anumi
tă situație creată.

Mai mult de atît nu vrem că 
comentăm stilul de viațti (ind.is- 
trial-agrar) al unora.

Paul NICULESCU 
Tiberiu VINȚAN

PE SCURT
Am mers „Spațial"

„Am vrut să fiu prieten cu taximelri.știi. Oricum e altceva 
cind le mai cunoaște lumea. Mai im salut, mai o Întrebate, mai 
o cursa sigură și confortabilă, sau o rezolvare rapida, a unei pi o- 
bieme care nu șuieră amin,ne".

A?a tși începe relatarea domnul P.I., din Petro-ani, care se 
jură cu mai bine lace drumul pe jos de-acum, cu sacoșa- in spate, 
lucind zece stații pina acasa, decjl sa piarda pentru trei minute 
banii cișligați greu, adică 300 de lei. Venind de la un accelerat 
cu un bagaj destul de voluminos și mai ales obosit, a găsit in 
gara aliniate cileva taxiuri de culoare alba, roșie, verde, neagră, 
dar unul i-a surit in ochi și atunci a zis : „Gata, cu ăsta mă duo" 
Și dus a fost. Pînă la Consignația de pe VasiLe Boaita unde ca 
timp mașina nu a lacut mai mult de trei minute, dar ca bani 
„omul" i-a luat, nici mai mult nici mai puțin decît, 300 de lei. 
„l’i-am calculat și sporul de noapte. Lumina electrică, spor de 
vedere și confortul sporit". M-am gindit, care lumină electrică 1 
A, da farurile, ochelarii și vinliil ce batea din spate. Dar. fie-mi 
de bine 1 Am mers „Spațial". Aștept insa 1 octombrie, cind am 
auzit și eu, ca se vor introduce cu forța, undeva in bordul taxt- 
metielor ceasurile de control, măsură obligatorie a Guvernului, se
cundă fatala pentru firma „Spațial".

Din considerații pur personale, domnul P.I., la solicitarea 
noastră sa dam și numărul mașinii, data și iraseul, am fost rugați 
sa nu o facem. Poate intr-o zi vom merge și noi tot „Spațial".

Pentru liniștea oamenilor
In Lupeni — niui precis in cartierul Burbâtcni ’— dincolo de 

podul de peste Jiu se afla o unitate de alimentație publica paș
tii ulara, cu program de funcționare nun stop. Un lucru demn 
de toată lauda, veți spune. Și. poate ca ar fi așa, dacă un mk- 
impediment n-ar interveni perturbator. Anume acela ca, zi ți 
noapte (dar mai ales noaplea) muzica este dată la maximum. In 
at.ui condiții, locuitorii blocurilor învecinate sint îndreptățiți in 
i cclamațiile pe care ni le adresează, spunrnd ca aici „nu poți 
lipi geana de geana toata noaptea" Reamintim patronului firmei 
respective, precum și altoi avizați, ca legea pi ivind cOnturbarea 
liniștii publice nu a lost >i mai mult ca sigur nu va fi abrogată. 
(T. VINȚAN)._________________________________ ________

Scrisoare către Cristina
Subsemnatul Stre.ingo Vasile declar ea in data de 12 august 

1992, 1j ora 17, fiind la beiaria particulara de la piața nu am 
lost st ivit df efltre domn ișoai a (Tistin.i, fiind și înjurat de către 
dinsa. . .

IJIti-rior am fost urinarii și de fratele ei, Crisli, pina la gara 
l’ctioșani, acesta liindu-mi și doua palme.

G A K A N T
Circuit fiudneiar 

de ajutor social
Singurul cate vă ininiiljește economiile de >«•&* °*’**

Hegulumcnf complex. Riscul 0 (zero). Investiții (inv.) 
minime cișlig maxim.

înv. ciștig înv. «îșlig

5 000
JOOf'O

30 OHO
(;(} 1)1)0

95 000
100 000

570 OoO
600 O’i0

Pentru relații suplimentare și înscrieri vă așteptam 
la sediul nostru din i'ctrila, str. Minei, 10 33.

GARANT • GARANȚIA .SUCCESUI l’l. (3908)
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Consiliul orășenesc

URICANI
organizează licitație publică în vederea concesiunii de 
terenuri situat în intravilanul localității Uricani pentru 
construcții de garaje conform documentațiilor de urbanism 
aprobate în condițiile Legii nr. 50/1991, art. 10—15, astfel:

AMPLASAMENTUL NR. 1

— Cartier Bucura, pe malul drept al rîului Jiu, în 
dreptul blocurilor 59 și 13.

20 locuri cu suprafață totală construibilă de 400 mp.

ZONA „A“

— taxa minimă anuală 110,00 lei/mp.

AMPLASAMENTUL NII. 2

— orașul vechi (Astioara) la capătul străzii Aleea 
Jiului.

9 locuri cu suprafața totală construibilă de 180,00 
mp.

ZONA „A“

— taxa minimă anuală 110,00 lei/mp.

Licitația va avea loc în ziua de 8 septembrie 1992, 
ora 10, la Consiliul local Uricani, strada 1 Mai, nr, 6.

Concesiunea terenurilor pentru amplasamentele l și 
2 (garaje) se face pentru o perioadă de 25 ani.

Documentele licitației se pot obține Contra-cost de la 
Consiliul loca] Uricani, biroul urbanism amenajarea teri
toriului, începînd cu data de 21 august 1992, zilnic între 
orele 11—14,30.

Ofertele se depun la Consiliul local piuă la data de 
7 septembrie 1992, ora 15.

Informații suplimentare și consultarea planșelor se 
poate face zilnic la Consiliul local, biroul urbanism ame
najarea teritoriului sau telefon 560850,

I
I
i
I 
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MICA RUBLICITATEI
ANIVERSARI

MULTE flori, multă fericire, sănătate pentru Borcilă Ale
xandrina, la aniversarea zilei de naștere. Cu toată dragostea, sora 
Dumitrița, Vasile și nepoatele Violeta și Diana. (4105).

ABATORUL Petroșani
cu sediul în Livezeni,

preia animale de la gospodăriile populației in condiții 
avantajoase după cum urmează:

Specia
TINERET BOVIN

PreUkg 4 iu Furaje

—• sub 300 kg 120 lei 1 kg'kg viu
— 301 — 350 1 10 Ici 1 kg'kg viu
— peste 350 215 lei 1 kg'kg viu

BOVINE AIMJLTE

— cal. I 180 lei 0,5 kg kg \ iu
— cal. II a 1 70 lei 0.5 kg'kg xiu

PORCINE
— grupa 90—100 kg 235 lei 2 kg/l<g viu
— 101—1J0 kg 225 Ici 2 kgzkg viu
— pe dc 110 kg 215 Ici 2 kg'kg viu

Bazele de preluări animale sc organ izoază altfel:
Joi, 20 august — Banița',
Zilnic — Petroșani la sediul Aliatul ului; 
Luni, I I sept. — Petrila ;
Joi, 17 sept. <— Ihmița ;
Marți, 22 sept. — Vulcan ;
Miercuri, 23 sept. — ' ri< ani.

ECntPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Gheorghe CIIIRVASA 
Responsabil de număr 

Viorel STRAUȚ 
Corectura i

Emilia ACHIREI șl Viorica ITRȚULESGU
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LA MULȚI ANI pentru Csatlo.ș Daniel din partea soției, so
crilor și cumnaților cu ocazia zilei de naștere, (4035).

„LA MULȚI ANI 1“ dragul nostru soț și tătic, Kosztor Ioni, 
sănătate și viață îndelungată îți urează cu multă dragoste soția 
Pușa și fiica Camelia. (4027).

VINZARI
V1ND autoturism Oltcit, an fabricație 1992, luna mai, stare 

excelentă, 7 500 km, preț 550 000. Telefon 545208. (4104).
V1ND Skoda 120 L, stare perfectă, 65 000 km. Petroșani, Viito

rului. .22/3. Telefon 541513, după ora 16. (4039).
VlND medicamente import Germania, pentru afecțiuni car

diace. Telefon 544786, 543254. (4037).
VlND Lada 1 500, Nelu Zgura, Vulcan, Coroești, nr. 7. Tele

fon 570632. (3998).
VlND urgent garsonieră confort I, mobilată, Petroșani, Intra

rea Eroilor, bloc 1, ap. 20. Relații, intre orele 9—11, și 17—19. (3988)
VlND set Borgo, vilbrochen, set cuzineți, planetară pentru 

Dacia 1 300 standard. Telefon 541722, după ora 16. (4048).
VlND Aro 10, stare excepțională, Vulcan, str. Gării 10. Tele

fon 570058. (4044).
VlND casă în Petroșani, str. Tăbăcari, nr. 7. Relații, duminica 

între orele 10—17. (4050).
VlND Trabant 601. Uricani, str. Valea de Brazi, nr. 14, Pave) 

Ioan. (4103).
VlND televizor color japonez, diagonala 69, bijuterii din aur 

de 14 carate, butelie aragaz normală, canapele, alte obiecte. Re
lații : Petroșani, str. Gheorghe Barițiu, nr. 24, colonie (spatele 
gării), Lazar Șandor, după ora 20. (4051)

VlND Dacia 1 300, stare excepțională, caroserie nouă, motor 
nou, instalație gaz, piese de schimb. Petroșani, Vasile Roaită, 
bloc 5/48. (4036).

VlND Âudi 100 GL, alb. videorecorder F 65 — stereo — Hi-Fl 
Panasonic nou, videocameră M 7 E Panasonic cu accesorii nou. Te- 
lefon 515201. (4006).

DIVERSE
AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursie la Is- 

tanbul in dala de 26 august, cu plecare din Vulcan, ora 14. Re 
lății, telefon 570854 sau la sediul agenției (vizavi de liceu). (4031).

CEDEZ contract garsonieră, mobilată, aragaz, frigider, alto 
obiecte, l’etiila, Republicii, bloc 103 A/18, după ora 16. (1040)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere Lupeni, zona Barbăteni cu si

milar Vulcan sau apartament cu 3-4 camere Lupeni sau 2 camere 
Lupeni, zona CAP — Nivelt — Piața veche. Ofer recompensă. Re
lații telefon 560045. (4038)

SCHIMB apartament 2 camere Petrila, 8 Martie, bloc 28/23, 
et. 5 cu garsonieră, Petroșani, exclus Aeroport. Relații la domiciliu 
sau Restaurant Modem. (4043)

SCHIMB apartament două camere lingă clubul Petrila cu 
similar Petroșani sau garsonieră. Telefon 513148. (4102)

PIERDERI
PIERDUT legitimație veteran de război nr. 102524, eliberată 

de Asociația veteranilor de război Petroșani. O declar nulă. (1049)
DECESE

Alt LȚUMIM tuturor celor caic au fost alături dc noi în du
rerosul moment pricinuit de decesul iubitului nostru frate

BUBY SC IIRETER

familia Sclireter. (1017)

SECȚIA Pediatric este nlături dc dr. Băcilă Traian la greaua 
încercare pricinuită dc pierderea tatălui. Sincere condoleanțe. (1107)

COMEMORĂRI

DE 25 DE ANI un destin inclement încearcă în zadar să 
estompeze chipul luminos si sufletul nobil al celei ce a fost 

ANA Ml 'tll< (AN1ȘOARA)
Familiile Misii ik și Trancmi. (4015)

SOȚIA, copiii, mama și sora amintesc tuturor celor care l-au 
cunoscut pc cel mai minunat om dc o aleasă bunătate și onesti
tate, că s au scurs 6 saptămini dc la dispariția prematură dintre 
noi lfisîndu ne singuri si ncmingiiați

CltASNIC GHEORGHE (GICA. 18 ani)
Lacrimi și flori pe tristul mormint.
Nu te vum uit.i niciodată. (4011).

FIUL Sorin și nora Melanla, amintesc cu aceeași durere că 
s-.ui si lii s 6 suplamJni dc cind buna lor mama și soacră

MOROZ ACiAPIA
i-a para' it pentru totdeauna.

Nu te vom iiit.i niciodată. (4016)

Cotidianul dc opinii șl informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI” este realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A. 

înfiin(atâ conform De
ciziei nr. 208/12.OG.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele Decomandate ți ncPU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
După atîtea întrebări în van, 

astăzi găsiți răspunsul fără însă 
a vă opri la el.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Printre atîta lume ce nu-și gă
sește locul, dv. aveți marea fe
ricire de a vă găsi liniștea.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Nu vă feriți de cîteva încer
cări de atac, chiar din față. Sîn- 
teți o persoană controversată.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Singura șansă de reușită cons

tă în afișarea sinceră a gînduri- 
lor care vă năpădesc încă din 
zorii zilei.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nu vă lăsați antrenat(ă) în- 
tr-o dispută provocată de inte
rese mărunte, din care „parte
nerul” are de cîștigat.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Un vis vechi, apare ca o rea

litate. Șansa nu vă ocolește, să
nătatea este bună.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Astăzi ideile dv. pătrund in 
timpul larg al informațiilor. O 
întilnire vă așteaptă.

PEȘTI
(19 februarie -- 20 martie)

Prea mult zîmbet pentru o zi 
înnorată. Renunțați complet la 
o pasiune mai veche.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

In afaceri, totul este bine, cu 
condiția să păstrați obiceiuL 

Vă așteaptă un culoar favorabil.
TAUR

(21 aprilie -- 20 mai)
O întilnire propusă este și 

realizabilă. Punctualitatea trei 
buie insă să vă caracterizeze, 

GEMEN]
(21 mai — 21 Iunie)

Nu uitați promisiunile făcute. 
In dragoste totul este permis 
cu condiția să vă dovediți șl 
loialitatea.

RAC
(22 Iunie — 22 iulie)

Sensibilitatea dv. nu trebuie 
dusă pînă la „extremul” permis, 
Uiți cu privirile pe pămînt.

PROGRAMUL TV.
7,00 Programul Televiziunii Na- 

ționalc din Republica Mol- 
do va. Telemalinal.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.40 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
11,05 TV 5 Europe.
12,05 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz magazin. i
14,00 Actualități.
14.20 Conviețuiri.
14,50 l’rcunivcrsilaria.
15.30 Cursuri de limbi străine. 
16,00 Agen,da muzicală.
t'1,25 Televiziunea vă ascultai 
14*55 Actualități.
17,00 Forum.
17.20 Tcle-discul muzicii popu

lare.
17.40 Simpozion
18,25 Studioul economic.
18,55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. 

Mjchel Vaillant.
20,00 Actualități.
20,35 Sport
20.45 Film serial. DALLAS, (15j).
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Pro musica.
22.30 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23.20 Stadion.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolac Bălccscu nr. 2 
Telefoane : 511662 (dircctor-rcdactor șef)| 
515972 (director exe< utiv-adminlstratlv di
fuzare); 511663, 512161 (secții).
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