
Domnul Țurnă, care n-a-ncă’jut în 
urnă, trage spuza către... „Călăuză’’
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TERMOCENTRALA Sl-A STABILIT SIRAIICh: ț
maximum de energie termică <

A trecut 15 august — dată la 
care expira termenul prevăzut 
pentru reparații și alte țucrări ale 
magistralei de termoficare — au 
trecut alte cîteva zile (astea trea
că de la noi!), după care am ți
nut să purtăm o discuție cu dl- 
ing. Alexandru Flaidăr, directo
rul termocentralei Paroșeni, pe 
tema privind modul de finaliza
re a operațiunilor 
o Iun i și ceva.

— In marc, cc lucrări s-au e- 
fcctuat ?

— Gărbune aveți 7

care au durat

au fost exccu- 
iulie — 15 au-

— l)a, lucrările 
tatc in perioada 1 
gu>t. După această dată, au de
marat probele de funcționare și, 
in dimineața zilei de azi (25 au
gust — n.r.), s-a început încălzi
rea apei pentru Vulcan — Petro
șani. Dc luni, 31 august, diminea
ța. a'-'-l.iși lucru și pentru orașul 
Lupi n

— La instalațiile centrale au 
fost revizuite boilerele de 
1 și 2, toate pompele de 
din treapta 1 și 2, s-au < 
ționat două miezuri noi 
boilerele de vîrf. Pină la 
tombrie, urmează să se 
un nou boiler de bază la turbina 
nr. 3, care-] va înlocui pe cel 
vechi.

bază 
rețea 

confec- 
pentrU 

1 oc- 
monteze

— Cu alte cuvinte, va fi căl
dură la iarnă, domnule director?

— Pe 1 octombrie, termocen
trala va avea toate capacitățile 
disponibile pentru încălzirea lo
calităților. Evident, dacă vremea 
o va impune.

— Stocul prezent de cărbune 
este de 98 mii de tone, față de 
90 de mii tone cit e normal. Deci 
avem cărbune, după atîția ani în 
care acesta a fost, permanent, o 
problemă. Cu gazul metan e mai 
problematic, deoarece nu ni se a- 
sigură mai mult de 100 000 mc/oră 
pentru termocentrală și 2050 
mc/oră pentru GET Vulcan. Stra
tegia noastră este de a asigura 
maximum de energie termică în 
perioada de iarnă cu capacitățile 
de la etapa a treia de 3 x 50 MW 
Grupul IV va fi, în continuare, 
oprit, pentru retebnologizare, ur- 
mind să fie pus în funcțiune în 
toamna lui 1993, cînd va dubla

Disctlțic consemnată de 
Gheorgbc OLTEANU
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După c" ne-a exasperat cu insistențele salo de au Pu
blica fel de fel de denunțuri, anunțuri și chemări la hin
gheri ala comuniștilor (dinsul nici usturoi n-a mîncat și 
nici gura nu 1 miroase...), dl. ing. Dumitru Florin Țurnă 
publica in săptămînalul „Culauza" seriale. In plimbările 
salo „americănești" a căpătat gust de seriale și... pac la 
război u.

Nu ne referim la conținutul denunțurilor (articole nu 
pot li numite). Asta o să iacă cei încriminați, în fața 
instanței Vom reaminti totuși D-lui, fost candidat la 
tronul de primar al Pctroșaniului, dl. Țurnă — care n-a 
încăput in urnă, că aceste povești calomnioase ni le-a a- 
dus și nouă spre publicare. Din verificările făcute de noi, 
rezultă că nu prea concordă cu realitatea.

Pină și dl. prim-ministru Stolojan, cînd i-a dus dl. 
Țurnă denunțurile calomnioase i-a răspuns sec: „Domnule 
eu nu am timp dc asemenea nimicuri!". Dar conform pro
verbului, „dacă nu-i cal e bun și măgar", dl. Consilier ju
dețean Țuijiă a dat fuga de la cotidianul „Zori Noi" la 
săptămînalul „Călăuza". Adică, după ce a făcut dînsul 
niște anchete Pe cont propriu, să rămînă cu rezultatele lor 
nepublicate? Și atunci abuzează de credulitatea unor ga
zetari mai slabi de înger și devine „făcălcțul carc-a-ncbu- 
nit județul". Bravo, dragă domnule Țurnă! Cînd nu te 
vor mai publica nici cei de la „Călăuza", spre ce publicație 
îți vei mai călăuzi pașii dc pensionar? Cînd nu vei mai 
avea unde publica, îți recomandăm o gazetă dc stradă. 
Și ic mai rog 
să mă primești și 
Dacă nu, nu!

ne vedem 
la redacția 

vom fi în
mai util, cu colaboratori fideli și mult mai talen-

ceva domnule Țurnă: dacă mor, 
pe mine în Partidul Social Democrat.

Mergeți și vedeți!

cu bine, d-le, Țurnă! Doar pe stradă, 
ziarului nu, întrucît pentru dtimnca- 

permanență ocupați! Cu altceva, mai

Să 
fiindcă 
voastră 
bun și
tați. Și mult mai cinstiți.

Nu vă salut!
Mirceii BL.IOIU.SCU
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(Continuare in pag. a 2-a)

Pe teme de legislație
C i frumos place și lui Dumnezeu, dară supușilor săi 7 Mal 

ale . cind aceștia din urmă au pătruns în cantina-rcstaurant nr. 
8, c.ire — de vreo două săptamini — arc un nou stăpîn. Do la 
primii pași se vede schimbarea: fețe de masă, pereți zugrăviți, uși 
proaspăt vopsite, flori (dc plastic, e adevărat), care, deși sînt 
trandafiri, n au nici o legătură cu formațiunile politice Ia care 
Va gindiți Dc chestia asta am fost asigurați tic personalul canti
nei In rest, curățenie, diverse feluri de mincarc, servire ca lumea, 
deci cum se cade la un restaurant particular. (Gh. O.)

PRIVATIZAREA Șl LEGILE EI

Oameni buni, politica!
A face politică, după DEX, înseamnă „a lua parte in mod 

activ ia discutarea și rezolvarea treburilor statului". Știm cine a 
spus ca „statul sîntem noi și nu tagma jefuitorilor". Mai știm că. 
■li nivelul nostru, discutarea și rezolvarea treburilor acestora loca
le e, poate, tot atit di dificilă < i rezolvarea celor mai înalte, sta
tale treburi. Dar, dincolo dc toate, oameni buni, oare cile nu sint 
strict necesare pentru a face politică 7

In primul lind ne trebuie pace, chiar o „pace planetară", cum 
spunea cincv.i . pentru că tarea de pace poate deschide oricind 
poarta Marii Iubiri, cea pentru Om, așa cum incă din naștere ne 
este deschisa dragostea pentru părinți, alte neamuri, pentru prie
teni, ctinosciiți, concetățeni, deci cea frfinlă, pentru Limbă si 
Patrie.

Apoi ne trebuii’ un sens raa ce pentru oameni o lini te piitv 
și munca, c zimbet, dintre, floare, poezie, libertate, credința, vii 
tute, bunătate, adevăr, conciliere, deschidere, dezvoltare colali >- 
rare... Șl ne mai trebuie OPOZIȚIE, da, o opoziție pe care s o 
stimam, sa fie mai mult deci! semnele dc circulație pentru s >- 
feri, sau țeava pentru apa care curge prin ca; poate cri trebuie 
ș.i învățăm și noi ce in c.imni <u adevărul STAREA DE OPOZf 
•ț IE. O, cerule, dă ne toate acestea șj l.r.a-m- sfi facem politici 
pentru oameni, Cii taie se mai simte nevoia do a a r ial

Ion Dan BAI.AN

Fără a se pretinde un studiu, 
aceste rînduri se adresează ace
lor cititori earc acordă un inte
res din cc în ce mai accentuat 
noțiunii intrata in vocabularul 
nostru, aproape zilnic.

Privatizarea este legata de e- 
conomia de piață, un mod dc 
organizare a economiei in care 
raportul dintre cerere și ofertă 
determină principiile ele priori
tate in producerea bunurilor, me
todele de producere și de orga
nizare a producției, persoanele 
sau categoria dc persoane care 
au acces la aceste bunuii prin 
dinamica prețurilor.

In lipsa unei experiențe prac
tice și a unei legislații adecvate 
in acest domeniu, privatizarea in 
țara noastră, a demarat prin 
formele e: le mai simple: între
prinzători individuali, asociații 
familiale, mici întreprinderi. 
Drept urmare, posti noapte, pie
țele, Llrgiirili *.i alt locuri cu 
„vad corni r< ial" au Io' l inv.i.I i- 
te do tot I Iul d „iiriviilizați", 
care in cea mai mai i p ai te i a 
deslușeam .-ii tii 11 a > , la granița 
dintre liiil si iii< it |\m smt do
pați' tinipin 11 < in.l lorma < e >
mai reni.ilnla d< ,.i g j i al iz.ire" o 
con' titida oferta la i in/ari n 
unor bunuri adus. din I in ia 
.llicosl.n i i, l.lni'ari.i el.- pr.r u

rate cu ocazia unor „excursii". 
Concomitent am asistat la „du- 
ghenizarea" orașului, străzile prin
cipale fiind impinzite de tot so
iul de firme cu denumiri care de 
care mai exotice, iar mărfurile 
cele mai des oferite fiind băutu
rile alcoolice, țigările etc. ele.

Nu trebuie, insă, trecut sub 
tăcere faptul că au existat și in- 
treprinzători particulari cate, cu 
eforturi financiare, au reușit să 
dea un aspect civilizat „privati
zării", inftințind asociații care 
pot constitui germenul „noii pri
vatizări".

Evident, in aceasta conjunctu
ra a fost necesară și apariția u- 
nor legi adecvate, caro, pe de o 
parte, sa reglementeze modul 
de asociere, și. pe. de altă parte, 
sa asigure o protecție eficienta 
atit cumpărătorilor, cit și statu
lui, Impotriv i multitudinii dc 
acte ilicite care constiLilian o 
adevărată agresiuni' față dc avu
tul persnn.il sau public.

I hi prim pas s-a l'aeut prin Le
gea I. ' lOI'ii. privind i<orgauiza- 
|.; imitații ir economici' (!■ stat 
ir ii ani'moine și societăți co- 
i >• i dc ■ i iude .s.'bi, pi in I.e- 

i <‘.'i 31 17 noiembrie lt'9 privind 
„S l li l. 111 . ■ l'Ollll'l'Cl. lll "

< <1 • <1 inii acte iv>i rn Disc cu- 
p ml ind.o. ’t„:'i cu (.iiaotei de

generalitate care să stea la baza 
organizării societăților comer
ciale, dar in același timp con
struiesc și un sistem restrictiv, 
introducind o seric de contraven
ții și infracțiuni, specifice eco
nomiei de piață.

Tot in acest sens trebuiesc men- 
țion it» și Legea 11/1991. privind 
„combaterea concurenței neloia- 
le". dar in mod deosebit Legea 
12/1990, completată și modificată 
prin Legea 42/1991. privind pro
tejarea populației împotriva unor 
activități comerciale ilitfite.

Din clipi insul acestei legi, ne 
vom referi numai la acele fap
te. prevăzute dc ari. 1. literele 
„1“ ia „p", care constituie infrac
țiuni. și se pedepsesc ru închi
soare dc la 6 luni Ia 3 ani. dacă 
pi in legea penala nu se prevede 
o pedeapsa mai marc. Astfel : 
acumularea de mărfuri de pe 
piața int rna fn scopul cream 
unui delii it pe piața și ci viliză
rii lor niței ioar sau al suprimă
rii concurenței lo ale; depășire i 
de către agenții economici. cu 
capital m iiuritar de stal, a niv?- 
luriloi mu' ima (le ilnz.ao cil

I ocolenimt colonel l'lorio BlC A, 
Poliția Petroșani

((ontinu.iie in pag. a 2-a)
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POLIȚIA RUTIERA SEMNALEAZĂ
£u loate ca emisiunea de tele

viziune „Reflecții rutiere" oferă 
destule exemple din care condu
cătorii auto mai nărăvași să tra
gă învățămintele de rigoare, iată 
că, totuji, se înregistrează încăl
cări ale regulamentului de circu
lație și conduitei preventive, sol
date. din nefericire, și cu victi
me. Biroul circulație al Poliției 
municipiului Petroșani ne-a pus 
ia dispoziție date care demon
strează că nici Valea Jiului nu 
duce lispă de asemenea evem- 

-picnte n: dorite.

A DAT ȘI IN SCRIS CA ARE 
„ PERMIS

In 5 august. Ciobanu Nichita, 
din Craiova, își conducea „Olt- 
cif-ul, proprietate personală, prin 
Fetroșani. Era cam afumat, do
vadă că și fiola alcoolscopică s-a 
înverzit. Gind i-a fost solicitat 
•permisul de conducere, a dat din 
colț In colț, t-am uitat la Craio
va — a zis dl. Ciobanu. Ba. mai 
mult. în declarația scrisă cu pro- 
pria-i mină a afirmat că posedă 
carnet din 1981. Din verificările 
ulterioare efectuate de poliție s-a 
stabilit, însă, că respectivul n-are 
și nici n-a avut permis de con

ducere. Urmarea: are, 
tocmit un dosar penal.

acum, în-

ACCIDENTATA PE „ZEBRA"

losif 
tra- 

trecerea

Ignorînd reglementarea care 
prevede acordarea priorității ce
lor care se deplasează pe trecere 
dc pietoni, Bîrlea Nelu a acciden
tat. in 20 august a.c., pe 
Ileana, 80 de ani. Aceasta 
versa. regulamentar, pe 
de pietoni din dreptul magazinu
lui ..Jiul" Petroșani. Bulevardul 
i Decembrie.

DIN CAUZA VITEZEI PENTRU TAXIMETR1ȘTI

In orice moment, în fața auto
turismului poate să-ți apară un 
obstacol De acest lucru n-a ținut 
seama lacob Adrian, care, con- 
ducînd autoturismul HO 4037, pe 
DN 66, in zona PECO Livezenl. 
a accidentat pe minorul Corcodcl 
Costel, de 3 ani. Cauza: neredu- 
cerea vitezei pînâ la limita evită
rii oricărui pericol.

I S-A TRAS MOARTEA DE 
LA „SALVARE"

S-a petrecut în seara zilei de 
23 august, pe DN 66A. J. i kilome
trul 1 500 — intre EM Iscroni 

și „Avicola". La acea dată, Nemeș 
Vasile, șofer pe autosalvarea 31 
HD 531, a accidentat grav pe 
Grecu Toma, 48 de ani. care — 
împreună cu puștiul său de 10 
ani — se deplasa spre Vulcan, 
pe partea stingă a șoselei. Acci
dentatul a fost transportat la 
spitalul din Petroșani, după care 
a fost trimis la Timișoara. Nu a 
mai ajuns acolo, dccedînd. între 
timp, la Lugoj. In prealabil, au 
fost recoltate probe de la ambii 
— șofer și accidentat — în ve
derea stabilirii alcoolemiei.

Poliția rutieră atrage atenția 
taximetriștilor particulari în ce 
privește locurile in care aceștia 
opresc. Nu o dată, au fost sesi
zate cazuri în care taximetriștii 
respectivi au oprit. în zona pie
ței agroalimentare din Petroșani, 
chiar pe trecerea de pietoni sau 
în intersecție. Deși 
cițiva dintre aceștia n-au 
ținere de minte, continuînd 
cadă in aceeași greșeală.

sancționați, 
avut 

să

Rubrică realizată cu ajutorul 
Biroului Circulație al Poliției 

municipiului Petroșani

Compensațiile pentru rechizite
In anul școlar 1992—1993 nu s-a schimbat, deocamdată, ni

mic în privința burselor acordate studenților și elevilor. Potrivii 
H.C.M. nr. 625/1991, bursele studențești, categoriile 1 și II, se a- 
cordă în funcție de rezultatele obținute la învățătură, iar bursele 
categoria a Ill-a acelor studenți care nu 'îndeplinesc condițiile de 
învățătură dar au o situație materială deosebită, aceste burse 
situîndu-se în limita a 5 la sută din numărul de burse din insti
tuția respectivă. Reamintim că bursele din categoria I se acordă 
studenților cu mediile cuprinse între 8,75 și 10 pentru invățămin- 
tul tehnic, agricol, economic, matematică, fizică și chimie și in
tre 9,25 și 10 pentru celelalte profiluri. Bursele categoria a Il-a, 
pentru medii intre 7,50 și 8,74, pentru profilul tehnic, economi®, 
agricol, matematică, fizică, chimie, și între 8 și 9,24 pentru cele
lalte profiluri. Bursele categoria a 111-a se atribuie orfanilor de 
ambii părinți sau numai de un părinte, celor proveniți din 6a- 
sele de copii. De cîte ori se modifică prețurile și tarifele, se mo
difică și bursele. De aceea în lunile mai și iunie, nivelul bur
selor ajunsese la 7 764 lei — categoria I și 6 764 lei — categoria 
a Il-a.

Protecția p< ntru diferența de prețuri și tarife, ca urmare a eli
minării subvențiilor de la rechizitele școlare și de la transportul 
interurban pe bază de abonament, se acordă pe an. nu pe lună, 
cum erau tentați unii să creadă, preciza un director din MIS. în 
învățămintul preuniversitar se alocă anual, pentru compensarea 
creșterii prețurilor la rechizite, următoarele sume : clasa I — 300 
lei ; a Il-a — 450 lei ; a IlI-a — 500 lei ; a IV-a — 600 lei ; gim
nazii : clasa a V-a — 650 lei ; a Vl-a — 750 lei : a Vll-a — 900 
lei; a VIII-a — 850 lei. Și acum, țineți-vă bine: aceste compen
sații se acordă numai în lei și numai in condițiile în care elevii 
și studenții din învățămintul de stat, cursuri de zi, nu au veni
turi nete lunare, pe membru de familie, peste salariul minim nei 
pe economie. Dovedirea acestui fapt, pentru elevi, se face prin 
declarație dată, pe propria răspundere, de părinți sau susținători 
legali. în ce ii privește pe studenți, declarația o vor da ci înșiși, 
dar anexînd acte doveditoare. j

Tiberiu SI’ATARU

Telefoane mute
Este regretabil că trebuie să 

reiuâm apelul mai mul
tor abonați telefonici din Petrila, 
printre care și instituția primă
riei, către Oficiul PTTR din lo
calitate, care se pare, că nu reu
șește să stăpincascâ nicidecum 
situația. Un întreg șir de numere 
„naturale” stau mute in micro- 
receploarele aparatelor, care mai

Termocentrala și-a stabilit strategia:! 
maximum de energie termică |

(Urmare din pag. I)

capacitatea de producere a ener
gici t< rmice a unității.

— La Vulcan s-a făcut ceva 
bun: schimbarea conductelor sub
terane cu altele, supratei ane. 
Cum apreciați lucrarea ?

— Lucrarea dm Vulcan este 
finalizata. Au existat mici pro
bleme pe care le-am remediat. 
Nu pot spune că c o lucrare de 
nota zece, dar este, totuși, o lu
crare bună.

— Ce griji vă mai frămintă ?
— Pînâ la 1 oetombiie inten

ționam ,»u terminăm o alta lu

de care mat sofisticate, toate su- * 
ferind, insă, de aceeași boală, {

Că apelul nostru va avea sau i 
nu audiență la cei în drept și I 
datori rămine de văzut. Deocam
dată telefoanele redacției vă aș- I 
teamă pentru orice apel și chiar J 
dacă și ele ar amuți, noi tot nu 
am tacea din gură. (D.N.).

I
I
I
I
I
0I«
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crare in zona punctelor termice j 
11A — 11B din Petroșani. Aici I 
se înlocuiește traseul subteran * 
cu mi altul, suprateran, cel vechi I 
fiind foarte greu accesibil. In I 
colaborare cu primăria, am sta
bilit această lucrare pe care o I 
va efectua „Energoconstrucția". ■ 
E o lucrare serioasă. Primăria « 
ne-a dat acceptul, totul facindu-se I 
pe cheltuiala noastră. Pînâ la < 
finalizarea lucram, urinează su f 
fie utilizat vechiul traseu. In rest * 
dorim să n-avem probi' mc la } 
iarnă și, poate, ne ajuta Dumne
zeii ca tcmpciaturilc sâ nu fie j 

atit dc scăzute incit să riu ne .I 
putem di scuri a. I

I
de Weckcnd ț 
noul an șco-1

• In ziarul nostru do nuine puteți citi : Pagina 
Programul săplaminal TV ; Legea învățaminluliii și 
Iar ; Știri, informații, note.

„FESTIN A
Se „poarta" zvonul ca numai 

pina la 31 august a.c. se mai pol 
ridica din raz.i teritoriala certi
ficatele de proprietate, invenția 
guvernului, iar după aceasta dată 
se zice ca ar lua drumul Devei.

Ne-ain interesat pentru dv. la 
Agenția Naționala de Privatizare 
Direcția Teritoriala Deva, de un
de am fost inlormați in cele mai 
nuci detalii. Legea prevede câ 
pina ia data de 27 noiembrie 1992, 
fiecare cetățean are dreptul și 
datoria de a-și ridica certificatele 
de proprietate de la primăriile 
sau punctele de distribuire a 
acestora, stabilite de Consiliile 
locale, din fiecare oraș, tara ca 
acestea sa se retragă dmtr-o 
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Privatizarea și legi ie ei
(Urmare din pag 1)

ridicata sau de tarife stabilite 
prin hotariri ale Guvernului; de
pășirea de către orice agent eco
nomic a adaoslh ilor maxime sta
bilite prin hotariri ale Guvernu
lui, la formarea prețurilor de 
vinzare cu amununtul, indiferent 
de numărul verigilor prin care 
circula mărfurile, eît și depăși
rea adaosurilor comerciale și ce
lor de comision stabilite și de
clarate de agenții economici or
ganelor fiscale ; vinzarca cu 
lipsa la cintar sau măsurătoare ; 
falsificarea ori substituirea de 
mărfuri sau orice alte produse, 
precum și expunerea la vinzare 
sau vinzarca de asemenea bu
nuri, cunoscînd că sint falsifica
te sau substituite.

Și nu putem încheia acest su
biect al privatizării și al legilor 
ei fără cîteva exemple relevante 
asupra modului în care unii ce
tățeni au înțeles privatizarea șl 
au respectat aceste legi:

In municipiul Petroșani au 
fost depistați Somoghi Intre, co
merciant ambulant, care vindea 
la prețuri exagerate 205 perechi 
pantofi „Adidas" dc proveniență

LEN TE"
localitate sau alta pentru a fi 
centralizate la centru.

Deci un zvon fals, dar și un 
adevar. l’rocc-nlnl de ridicare a 
acestora este undeva sub limita 
planificată iar cozile aparule in 
ultimele zile creează, in rindul 
populației, o stare de tres și 
neîncredere, punind-o in neplă
cută ipostaza de a se vedea 
pui'tala pe drumuri. Se mai in
voca Și ridicarea lor valorică la 
bursa neagra, incepind imediat 
cu 1 septembrie. Intre aceste 
doua situații — zvon și .nlevar 
— toți cei «are nu și-au făcut 
datorul fața de ci inși i, »int aș
teptați sa se grabeas. â, nu în
grozind rindul cozilor, ci diluind 
natura lor pinii la celebrul dic
ton : „b'rstina lenti". (D.N.).

străină, ncavind doi nnii nic lega
le de proveniența. Ori, cetățeanul 
irakian AbduJ Klialik Mo hamal, 
doctorand l.< Institutul de Arhi
tectul a din București, caic a 
ocupat abuziv o camera în in
cinta Complexului Studențcso 
„TEI". unde a anunajat un ma
gazin de desfacere dc mai furi a- 
limentarc și nealimentare, lacind 
acte de comerț fata a poseda au
torizație; Cu ocazia controlului 
i s-au confiscat mărfuri in va
loare de peste 2,3 milioane lei. 
Patronul magazinului „Sume
rian" din i apitala, practiia un a- 
daos comercial de pina la 55 Ia 
sută la piețul de dcsf.iceiC al 
mai furilor lata de < el declarat 
de 17—2 1 la sula, eonf iscindu-i-se 
niurluri, a căror proveniență le
gală nu a putut ii dovedita, in 
valoare dc 720 000 lei;

La .Soi ietatea Comercială 
„\ENUS" SA din Constanța, din 
dispoziția Consiliului de admi
nistrație, țigările indigene și din 
import au fost puse in vinzare 
apli indii se adaosuri comercia
le majorate fața de cele legale, 
ini asindu-1 e ilegal pc seama cum- 
parătoidoi suma dc peste 4110 00U

I’îine cu paie
„Al cu paie, ăl cu fin. ăl cu 

mămaliga-n sîn I". Cam așa fa
ci m și noi. Plinea s-a scumpit, 
au apărut „privatizați" care fa
brică pîine și o vind la prețuri 
dc-n dreptul caraghioase pentru 
o țară care are „Bărăganul", Cîm- 
pia Banatului și Dobrogea. de 
unde s-ar putea asigura griu pen
tru vreo 75 de milioane de oa
meni. Așa spun, cel pu.in. statis
ticile americane despre România. 
Numai dacă piirn-a ar li de cali
tate. Din păcate priv.it /ații noș
tri ajunși brutari peste noapte au 
fire luat și metehn le brutarilor 
tradiționali. Mai exact, in pîinile 
fabricate de domnii întreprinză
tori și vândute fără subvenții poți 
găsi paie, obie. te iscm.ite mal 
mult sau mai puțin și alte cor
puri străine. Ținem li dispoziția 
fabricantului paiti'lil.ir care vin
de pline in piața din Petroșani 
o musti â. Cum p • ți.d te de cir
ca 80 de lei pentru o pune, su
geram sa adauge și i sud paie
lor și cel al obiic’lor străine. 
Că tot e vorba despre piine ne- 
subvenționată. Ceri m să fie șl 
prețul cu de toate, așa cum iste 
și piini a. (C HOLBAM).

hi. Altă societate, „itî.ANS EU
ROPA 1 RAD1NG IMI’OHAEX- 
POUT" SRL din Ba ueșt), con
du-a de Riffdi Issan, cetățean 
sirian, și Zelca Nicolae, cetățean 
român, s-au constatat numeroa
se încălcări ale legislației con- 
stind in falsificarea etichetelor 
care atestau valabilitatea imof 
produse alimentare, v irizări da 
bunuri cu termen de valabilitate 
depășit, practic arca unor prețuri 
mai mari declt cele înscrise in 
documentele de evirlinț.i conta
bila, practicarea unor adaosuri 
comerciale cu 255 pina la 1087 la 

‘suta mai mai i dceit c. c comu
nicate organelor (isc.de. Persoa
nele respective au fost erectat® 
sub aspectul comiterii infracțiu
nilor de banei ut. frauduloasă și 
pum rea in vinzare a unor pro
duse alimentare improprii con
sumului. totodată virindu-se Ia 
buget suma de 29,3 milioane lei. 
reprezentind impozitul datorai 
statului de la care s-a sustras for
ma.

Apare O întrebare firească: oa
re ciți dintre întreprinzătorii pa»s 
ticnlari, cunoțc legile privatlză» 
iii, și ciți le ți respectă l

priv.it
isc.de
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Șl CAII ERAU MASCAȚI J
Cu tinerii nu-s probleme. A- 

dică, ei n-au probleme. Cuprinși 
in forfota vieții, dominați de op
timismul specific vîrstei... n-au 
treabă. Și dacă au? Greutăților 
vieții 
„Hai 
int

Cu 
akfel. Reflectează îndelung a- 
supra cile unui lucru; îi chinuie 
nostalgiile. Rar se inlimplu să 
fie mulțumiți... maj ales că nici 
nu au motive. Dar, veșnic au o 
nemulțumire, daca nu mai mul
te. Despre o asemenea nemulțu
mire mi-a vorbit, deunăzi, un 
miner pensionar, pe o temă care, 
e firesc, 
nar;

— Ei, 
noastră, 
cum nu 
nt ducă

...Nemulțumirea moșului mi-a 
readus in minte că, într-adevăr, 
cu multe decenii în urmă, la în- 
mormintâiile d n orașele 
Jiului și caii erau mascați. 
care trăgeau dricul desigur, 
dricul era dric. Cioclii aveau 
forma lor neagră, soliră. Ca 
membri; fanfarelor min.ere. Toa. 
te aceste elemente impuneau pe 
ulița de colonie unde se desfă
șura procesiunea funebră o at
mosferă de sobrietate, de res
pect. Odată cu apariția prime
lor personaje care aveau rolul 
lor bine d' f nit in derularea e- 
venimenlului care urma, fi? a- 
ce.tia r.ireotul. cioili sau nmmbrj 
ai fnafarei. pe uliță se aMernea 
liniștea. Hâ'm.ilaa cetelor de 
copii a inret ,♦ 
îndu-le 
carul cu

■ imi'nto 
copblor. 
co-âtor: 
tu

le răspund nonșalant, 
sictir!" și viața merge

cei in virstă treaba e 
Reflectează

Un 
ina-

mai

să preocupe Un octoge- 
«1 

domnule, pe vremea 
și caii erau mascați. A- 
mai avem nici dricul să 
la groapă.

Văii 
Caii

Și 
uni

și

Hâ'm.ilaa cetelor
zli'-nuiiioli]or În

locui sfiala. Maj ales 
caii mascați siriua sun- 

' intr.idii torii in ni ntea 
C va m'sterii-s si înfri- 
„cu a. .‘a se d'i' g mor- 

roapă".
.A'- -‘o .min'iri m:-'m revenit, 

n de niu t, la înmormintarea ti
ni ir.ibun: i, v.i lnvi <|,> miner.

ajunsă la memorabila virstă de 
90 de ani. Cîțiva tineri, prieteni 
cu nepoții decedatei au scos si
criul și au așezat-o in stradă, 
în fața blocului. In jurul sicriu
lui s-a adunat toată puștimea 
cartierului. Ca la... urs. Cu mic 
cu mare, copiii s-au lipit de mar
ginile coșciugului, cercetind fiin
ța sfrijită, pierdută printre flori, 
în coșciugul prea mare pentru 
trupul ei firav. De atiția copii 
curioși, aparținătorii abia își mai

Nostalgii 
de pensionari

puteau ocupa locul cuvenit, la 
capul moartei. Dar, prohodul a 
început, Iar copiii s-au adaptat 
momentului, pină cînd au apă
rut două bătrine cu coșul plin 
cu colaci — pomenile. După ce 
fiecare și-a primit colacul, vîn- 
zoleala a încetat. Slujba își urma 
cursul normal. Dar, la un moment 
dat, agitația a început în rîn- 
dul aparținătorilor. Motivul 11 
aflasem uLterior. Slujba se apro
pia de sfîrșit. Apăruseră și fan- 
faristii, cu instrumentele lor luci
toare. îmbrăcați pestriți, fiecare 
i u oe a niiner t. In schimb, 
apăruse ceva, fără de care 
înmormintarea eră dată 
cap Nu a apărut camionul 
tractat de unul din nepoții
cedatei, pentru a duce moarta 
la groapă. Agitația a fost motiva- 
i.i de faptul ■ ă. in ultima zi, șo
ferul contactat a dat un telefon 
rlv und ’V<1, m.ij d(. departe. i- 
nunțind că nu poate ajunge la 
timp pentru că a avut o pană 
de motor. A fost contactat, ast
fel, un alt șofer, cu m.ișîn.i in 
local.tale, care a promis că vi
ne . dar că... trebuie să procu
re motorină. Emoțiile, agitația

nu 
toată 
pește 
con- 

de-

era la apogeu, pentru ca slujba 
chiar era jr>e terminate, iar ma
șina nici unde. Dar, in sfirșit, 
chiar înainte ca pieotul să spună 
„Dumnezeu s-o odihni ascăl", s-a 
auzit un zdrăngănit puternic, iar 
dintr-o uliță alăturată a apărut, 
precipitat, o caiosată de 8 tone.

Bine că a venit! au răsuflat ' 
Ușurați aparținătorii S-au așezat 
niște covoare, s-a așezat si sicriul 
în camion Fanfara a început să 
cînte. procesiunea a pornit, 
tul a fost dus...

. .Morții se duc. Rămîn, 
problemele pentru cei vii: 
în ce condiții și, mai ales, 
preț reușește o familie îndoliată, 
decj aflată la necaz și ev pusă la 
cheltuieli enorme, datorită pre
țurilor liberalizate, inclusiv în 
domeniu] pompelor funebre, șă 
procure o mașină pentru a-și 
duce mortul la cimitir? Și de ce 
o carosată de 5—6 tone sau chiar 
de 8 tone pentru a transporta un 
sicriu care abia depășește 100—■ 
150 de kg? In plus, date fiind 
dimensiunile lor enorme pentru 
drumurile înguste si curbate ale 
cimitirelor, carosatele dărîmă și 
cruci, și garduri, și monumente 
funerare de pe morminte. E- 
xemple — cimitirul din Petro
șani Deci, alte bucurii, alte pa
gube! Problemele țin, deci, 
raționalitate, 
și de aspectul discordant, 
zolant al unei carosate enorme, 
luată pe apucate, într-o proce
siune funerară. Insă, aceasta ține 
de alt domeniu: de 
civilizație, de bunul 
omenie. Domeniu în 
nul miner pensionar, 
nostalgie, pare a fi mai acasă de' 
cît orgolioșii 
diriguitori 
incapabili 
mortuare 
masc.iti — pentru a ne duce 
ții la groapă.

mor-

însă, 
unde, 
la ce

ai 
să

<1
9

1a

i
I
i

de 
economicitate, dar 

de-

gradul 
simț.

de 
de 

care bălrî- 
enprins de

și au'omulțunutii 
treburilor publice, 
asigure niște 

chiar și fără
care 

cai 
mor-

T. I>R \G AN

CIVILIZAȚIA STRĂZII
Ne aflam. i cmn se .tic, 

In j tin.i cm ".mic ele. (orala, și 
tribiie in n, ea acc.t lu
ciu nu pr ■ -c simte p la noi 
f. in .il"a mi'iii.

' > a a ir ti - i n: i ni după 
îi "mii. or.i.mii/ ’■ pina ,i< uni 
<1 turc i'mnii j.'O.uiee, n ai 
b ; ',ni| mai p iin parlamentare. 
Sin putea •.pili»’. f.iri sup.ir.un 
I nimeni. ■ ,r . î noi, ginipiimj

electorala se duce mai mult pe 
stradă. Adică pe panourile uriașe 
montate in oraș'-le noastre. Dur 
după cum sint folosite acestea 
am crede ca ori partidele noastre 
nu au nevoie de vampiriic. ori 
ini or. arile Jor dc a alișa fel de 
te; do anunțuri electorale se nă
ruie in fiecare noapte, precum 
zidul din baiada „Meșterul Ma
niile".

Spunem acest lucru, pentru că 7 
binevoitorii orașului nostru rup 
cu trai i-re de inimă orice afiș i 
lipit pe panouri, inclusiv am 
v.iz.ut zilele trecute, lista cu a- 
rondarca străzilor pe secții de 5 
votare, pentru 27 septembrie, t
1.iiiru nmlt prea mit pentru a 
nu spune că este lipsa de civi
lizație sa rupi afișe.

I

Șovinismul revizionist 
nu prinde 

rădăcini în Ardeal!
Precedat de o propagandă 

belicoasă, șovină și iredentistă, 
cel de al lll-lea Congres Mon
dial al Ungurilor, care a avut 
loc la Budapesta între 19 21
august ac. n-a dat satisfacție 

deplină organizatorilor lui. Zia
rele și revistele din Budapesta, 
printre care și cele de mare ti
raj cum sint „Erdely Magjorsag” 
și „Nepszabadsag”, secondate de 
unele publicații în limba ma
ghiară din țara noastră, apre
ciau deschis ca României i-a ve
nit rîndtil să fie destrămată, 
după prăbușirea fostei Uniuni 
Sovietice, a Iugoslaviei și Ce

hoslovaciei. Ziarul „Nepsz.obad- 
sag” susținea, nici mai mult nici 
mai puțin, cu cîteva zile înain
tea Congresului, că adunarea un
gurilor de ia Budapesta va cere 
autonomie teritorială în Ardeal 
și va emite pretenții teritoriale 
față de România.

Se puneau mari speranțe în 
participarea la Congres a oficia
lităților maghiare, a unicului 
partid etnic UDMR și a unor 
reprezentanți ai opoziției din 
România, care să dea un plus 
de greutate și credibilitate pre
tențiilor revizioniste.

Dar una s-a planificat și s-a 
voit, cu largul sprijin al unor 
forțe mai puternice, din umbră, 
interesate in destabilizarea re
gională din centrul și răsăritul 
Europei șl alta s-a realizat. Bi
lanțul sumar al Congresului de 
la Budapesta este departe dc a 
fi cel scontat de belicoșii ire- 
dentiști și șoviniști ultranațio- 
naliști adepți ai reînvierii Un
gariei Mari.

încă de la începutul lucrărilor, 
oficialitățile guvernului Unga
riei s-au delimitat de curentele 
de opinie șovine și extremiste, 
ovilind cu dibăcie diplomatică 
declarațiile provocatoare. La rin- 
dul lor, reprezentanții ungurilor 
din Ardeal, cu rare excepții — 
nu exista pădure fără uscaturi! 
— au manifestat o atitudine pon
derată. Trimbițalul program de 
autonomie inițial în laboratoarele 
politice ale UDMR n-a fost a- 
probat dc Congres. După înde
lungi și controversate dispute, 
in cadrul carora ideile șovine, 
revizioniste și iredentiste au fost

vehiculate cu precădere de re
prezentanții mai îndepărtați ai 
ungurimii, din Australia și SUA, 
în locul programului dc autono-, 
mie a fost aprobată 0 simplă de
clarație de intenții. Pe alocuri, 
declarația conține aprecieri că
rora, dacă ii s-ar da eiv pon
tic, ar însemna admiterea unul 
amestec grosolan din afară Sn 
treburile interne ale României. 
Nu lipsesc nici aprecierile defor
mate cu privire la starea de 
fapt reglementată prin Consti

tuție, a drepturilor de care se 
bucură minoritățile în România, 
nici pretențiile la privilegii care 
ar fi acordate unilateral unei 
singure etnii minoritare. în ju
rul căreia s-a constituit UDMR. 
Extremiștii. care au luat cuvân
tul la Congresul Mondial al Un
gurilor, deși au fost aplaudați, 
n-au avut cîștig de cauză Si 
este firesc să fie așa.

Cetățenii de etnie manhiară 
care conviețuiesc pașnic cu ro
mânii în Ardeal n-au nici un 
interes să se pomenească In 
miezul unor situații conflictuale, 
de genul războiului din Iugosla
via, în numele cîștigării unor 
privilegii. Lecția de istorie de 
după Diktatul de la Viena din 
1940, este încă vie în memoria 
românilor și a maghiarilor din 
Ardeal. Vremea confruntărilor 
interetnice, exacerbate de con
cepțiile șovine și iredentiste a 
trecut în mod iremediabil Șovi
nismul revizionist maghiar nu 
prinde rădăcini în Ardeal, ol 
reprezintă doar apanajul unor 
capete înfierbîntate ale unor re
prezentanți ai așa zbei elite po
litice.

Conceptele moderne demo
cratice, inclusiv europenismul ds 
care face atîta caz iredenta ma
ghiară, exclud po .ibilitatca re
vizuirii actualelor frontiere. Cu 
atit mai mult ale unui stat cm.i 
e România, a cărei con tituție 
garantează largi drepturi demo
cratice tuturor cetățenilor ei, 
indiferent de originea lor etnică, 
fapt larg recunoscut în cercurile 
diplomatice internaționale.

Vinul STNAUȚ

Maghiarii cinstiți resping concepțiile șovine și iredentiste!
Pe i nu ii in. lcranț i a. .' ți . e dc care 

«■„.i lovadă in:i iipri.zi n’.uiți ai puzd - 
11 1 li I ■. t;d<. noi ti C. ne bu« ui a sa con- 
s it.im < .ist. r 1 un-ir puncte d cuiere 
lucide. In ton i prec.-ptile di moți ftțrei. 
In v.tat 'ie C n.m <i Di-rno,?i alica sa-fi 
precizeze punctul de vedere cu privne ii 
Ci le doua eongrv e c.ue s-au desl.ișu:-ii la 
Budapesta in ultima dc a lă a lunii a J- 
gu-,t a.c., vizmd „dreptul Ia autodi ti ruu- 
naie al mag!iiarimii“, dl. Domokos G za 
a dat in ra.puns tranșant la o reci n a 
eonii i nța de pi e a. „UDMIl nu va pai ti- 
Cipa ia Gcniosul Uniunii .Mondiale a 
Maghiarilor”, 'axin'l ih.ar. te est eve
niment dr-pt „o intiln re a ex-
lr< miști.or”. lotuși. unii membri
„rnai radicali” c um ii <b fini >c pe
cîțiva d.n ' o.cgi cei din conducei ea UDMR. 
însuși dl. Domokos G< za au avut in in
tenție pai li< iparca la intilmrea extremiș
tilor de la Bndapc.ta. lata rinei, ca in rin- 
dii) UDMR, inclusiv la nivelul conducerii 
exi .tă disensiuni, caic oglindesc, de lapt. 
opiniile multor membri de rind sau ne
membri. aparțmind minorității maghiari
lor din România. Ecouri ale a< osiei stai 1 
de fapt se resimt și în loc ililățde Văii 
Jiului. Cîțiva extremiști se tot agită și pe 
ta noi, doar, doar vor reuși sa agite spi
ritele, sa producă dezbinări și ură intre 
cei ce conviețuiesc pașnic și in bună înțe
legere.

Am primit din nou, pe adiesa redacției 
o scrisoare deschisa, de la un <' tațean ro
mân. de etnie mighiarii, din Lupi ni. cu 
rugămintea de a-i fi pubiiiată, drept re
plică la încercările extremiștilor unguri 
care vor să ne învrajlr ască.

«.Stimată redacție, domnilor redactori,

In iucit ați .i.ut bumivoinț i de a-mi 
publii a opiniile in lulidiannl -Zoii noi» 
din I I in i 1992 ,ub titlul "l’opi in slujba 
s>tmc iar pe de alta parte, un domn 
loan G.ibor din Lii|ieni — a cărui repli
ca i ați publicat-o in același cotiijiun, din 
18 iunie 1992 sub titlul 'Inimii Ungariei 
nu-i o rugăciune'. — m-a contrazis și m-a 
lacul mincinos, de.i recunoaște in mod

cu subsli it naționulist ircdeiiti .t.
Geca ce e ieșit din comun, revoltător 

este ca ni se indica ce laspunsuri să dam 
la Chestionar. De exemplu, la întrebarea 
de la punctul II; «Cine este vinovat, pen
ii u ca, din decembrie 1989, s-au rieteriorat 
ri lnțiile dmtre români și maghiari in Ar
deal ni s-a recomandat să răspundem 
-— «este vinovat întregul |>opdr roman».

Extremiștii n-au priză în Valea Jiului
inimect ia parohii maghiari din Valea 
Jmlm lac jiolitiia in sfmta Biserica, vă 
rog din lot sufletul să publicați prezenta 
sc risoare jU-s llisa

Prin luna august 1991, «lupii una din 
slujbele ce au avut loc la biserica refor
mata 'lui I .npi ni, parolml PorTgracz a di
fuzat enoriașilor, inclusiv mie, documentul 
pe care vi-1 trimit auitur.it, tipărit in lim
ba maglii ir<i. (Este vorba de un chestia- 
nar, al cărui cx< mplar ne a fost rem's 
odaia iu scrisoarea — n r ). Odată eu 
chestionarul nc-a m ii fost dat a primul 
fascicol din cele 25 ale volumului «A sze- 
kely FoUJ Leii r.a» (D'scrieri j pâmîntu- 
lui sei nilor) s< ris de Oi ban Balasz. și ti
părit in Ungaria. Pon.gratz ne-a vindut 
pînâ in prezent mai nmito fascicole din 
volumul menționat, Iar dintr-un simplu 
calcul rezulta c.i cele 25 < ostă peste 2 0)0 
Ici. E-tc posibil? A'.ta nu înseamnă < s< ro- 
clierie ? Dar cu ce 'x-op se difuzează ast
fel «le fascii ole tipărite dc editura Eur.i- 
pai Ido (Timimri Europene). Eu am cum
părat i posed volumul integral, l-am ci
tit și am constelat <a ari-sla conțini1 idei

dintre alte opt răspunsuri posibile, cu to
tul diferite 1

Auz ți fraților români și maghiari din 
Valea Jiului ce minți bolnave au in tru
pul lor unii extremiști maghiari, fie că 
sint ai UDMR, fie c.1 *nt slujitori ai lui 
Duinnczi u pe pănnnt I Se încearcă să se 
acuze un întreg popor pentru ceva ce nu 
exista s.m ceea ce ar dori ci să fie I

Doar știți că noi, maghiarii, nc-am în
țeles și ne înțelegem bine cu românii din 
aceasta Vale a Jiului aparținătoare de Ar
dea] și ca după 19119 nu s-au deteriorat 
relațiile dintre noi. Noi maghiarii ne am 
înțeles întotdeauna < u românii și ne în
țelegem atit acum cît și în vecii vecilor, 
pentru că nu avem motive de ceartă, toți 
ne bucurăm sau sulcrim aceleași condiții.

Oare «le aceea plai im noi taxa biscrl- 
ceisca pentru ca domnii parohi de teapa 
lin Pongracz sa facă politică în Ioc de re
ligie și din cotizațiile noastre să primeas- 
. â salarii ? I’ai dacă așa gîndcso ei, RU 
mai plutim. Dar pînă una alta zic să 
fi<- rușine, infriii it aici s-au născut șl alei 
trăiesc. Mai mult «li cil atit, să susțină dl.

loan Gabor in scrisoarea ce v-a adresat-o 
interior «a «Imnul Ungariei v ste o rugă
ciune !■>, după cum il invața jiarofili ma
ghiari ? Ce nerușinare. Pai. dacă feste așa 
să se roage dinsul și parohii maghiari, 
inclusiv dl. Fekete, statului maghiar sau 
lui Satana. Pentru că la bunul Dumnezeu 
văii ca nu se roaga. Dar rugăciunile Iob 
sa aibă loc altundeva decît în sfintele 
biserici maghiare din țara noastră...

Nu mă dezic de naționalitatea mea. Sini 
ungur, dar și om în același timp. Pe pă- 
mînt, Dumnezeu nu i-a făcut pe unii un
guri, |>e alții romani. Pe toți ne-a făcut 
oameni. Să respectăm ce a făcut Dum- 
nezcii. Omul, indiferent ce este el, un
gur, român, amer.can, german sau orfce 
alții nație...

Atrag atenția d-lui paroh Pongracz, ln 
primul rind d-lui prof. Fekete, în al.doi
lea rind, precum și parohilor Jenei ți 0- 
lah Bcneș din Petroșani. în al treilea rînd. 
d ir și celor care mai gînclcsc ca el în al 
patrulea rînd că, dacă nu se niai as'Jm- 
pâră nu vor scăpa de blestemul nosrtru și 
nici dc pedeapsa lui Dumnezeu. Asta f> 
spune un maghiar care a trăit ți a Vaznb 
multe la viața lui... Mă întreb 1 da ce M 
fim terorizați psihic cu dogme politici in 
sfintele biserici dc către parohi 1 N-a.fo^t 
oare de ajuns teroarea horthystă din pe
rioada Diktatulul în Nordul Ardealului?

Aș avea multe de spus în baza unor 
alic documente ce le mal dețin. Dar mu 
opresa aici și sper că această scrisoaro 
deschisă să fie ultima".

Considerăm orice alte comentarii de pri
sos. Scrisoarea e mai lungă ji ne cerem 
scuze că nu am pnblicat-i 
ru m, însă la «li'poziția ce'

) integrai, vz fi
or interesați. 
Viorel STRAlTV

auitur.it
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PUBLICITATE!
I
II
I
I
I

INVITAȚIE
vă
30

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ MARTORII LUI IEHOVA 

invită la expunerea biblică, ce va avea loc duminică, 
august 1992, ora 14, la Casa de Cultură Petroșani.

Intrarea gratuită. (4157)
__ .—--- -

[ Societatea Comercială
i RECATIM S.A. Recaș

(FOST I.A.S.)

vinde cn gros și en detail

— STRUGURI DE MASĂ, CALITATE DEOSEBITĂ, 

Ia prețuri negociabile.
Adresa: Localitatea RECAȘ, nr. 897. Telefon 96/166590.
S.C. RECATIM poate executa și transportul mărfii, 

contracost. (1176)

I 
I
I
I
I

I

PUBLICITATE
COPIATOARE

RANK XEROX
prin S.C. ZORI NOI S.A.

Relații la telefon
93 — 545972

MICA PUBLICITATE!

VEST SERVICII S. R. L.
ANGAJEAZĂ

— tiini'lari
— zidari
—- instalatori Militari
— electricieni
Relații la sediul firmei din Petroșani, strada Indepen 

denței, nr. 5 (ștrand Aeroport). (1187)

Societatea Comercială 
„Hermes” S. A.
Petroșani

cu sediul in Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90 
organizează licitație directă in baza HG 110/1991 și 

HG 279/1992 pentru închirierea de spațiu

— depozit iinport-cxport în suprafață de 318 mp. si
tuat in Petroșani str. Oltului nr. 2, profil activitate de 

^producție.

Licitația va avea loc în data de 15 septembrie 1922, 
1 ora 10, în sala de ședințe a societății (magazinul Jiul), 
^factura nr. 788)

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

I

ANIVERSARE

GU OCAZIA împlinirii vîrstei de 45 de ani, un călduros „La 
mulți ani", pentru Irșoi Mihai, din partea soției, Mariana și a 
copiilor Mirela și îmi. (4198).

VINZARI

V1ND apartament două camere Hunedoara, preț negociabil. 
Telefon 545470, după ora 18. (4195).

VIND apartament două camere Hermes. Telefon 544859, în-; 
tre 18—20. (4194).

V1ND video — player, nou, Orion, preț 75 000. Relații, tele
fon 545181, după ora 11. (4193).

VIND microbuz „Mitsubishi". Relații, Petroșani, str. Gh. Ba- 
1’ițiu 22, telefon 545826. (4192).

VlND apartament trei camere, Petroșani, str. Republicii, nr. 
78/2. (4190).

VlND garsonieră, conf. I, str. Unirii (zona Parîng). Relații; 
str. Aviatorilor, bloc 56, sc. IV, ap. 11, fam. Moldoveanu, după- 
amiază. (4188).

VlND frigider, aragaz, set Borgo, vilbrochen, set cuzineți, pla
netară pentru Dacia 1 300, mobilă „Sarmis“. Telefon : 541722. (4185).

VlND acordeon „Wellmeister" și orgă Gasio, clape mici. Te
lefon : 560282. (4173).

diverse

S. G. PLUS S.A. angajează avantajos director comercial nor
ma Întreagă. Aprovizionare — desfacere — marketing. Telefon 
545451, orele 17—19. (4166).

FIRMA PARTICULARA asigura, prin contracte do consul
tanță, următoarele servicii : statute și contracte de societate, so
luții pentru retrageri din societate sau cooptarea de noi asociați, 
analize economice, contabilitate, relații prețuri, dosare brevetare. 
Telefon : 544541. (4196).

PIERDERI

PIERDUT legitimație de veteran de război nr. 179265, elibe- ; 
rata de Asociația veteranilor de război Deva. O declar nulă. (4185). =

PIERDUT carnet șomaj nr. 300725 3, eliberat de Oficiul forță 
de muncă Petroșani. 11 declar nul. (4183).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Virbănescu Da
niel, eliberată de E. M. Livezcni. O declar nula. (4181).

COMEMORARE

SOȚIA Anlca și copiii amintesc că au trecut șase săptămtnl 
dc clnd Iubitul lor

MASTAN OCTAVIAN
l-a părăsit. r ■ A

Nu-1 vom uita niciodată. (4182).

MAXIMA ZILEI
„Fereștc-mă Doamne de prieteni, că de dușmani mă 

apăr singur*'!

EGIIIPA DE SERVICIU j . 
Secretar de redacție 
Gheorghe CUIRVASĂ 
Responsabil de numîir

Viorel STRAUȚ 
Corectura : 

Emilia ACHJREI și Viorica flRfULESOU

Cotidianul de opinii ți informații al 
Văii Jiului „ZOR! NOI" este realizat do 

SOCIETATEA GO MERGI ARA 
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De. 
cblei nr. 208/12.0G.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Dlrccfo?
mircea bujorescu

Materialele necomandate și neuu- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
FECIOARA g

(23 august — 22 septembrie) 
Sînteți predispus(ă) și vulnera-! 

bil(ă) la farse.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Frământările dv. intime, cu 
privire la reluarea unei vechi 
legături, nu-și au rostul. Savu
rați clipa 1

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Gheltuieli nesăbuite.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Revenirea Ia stilul planificai 

de muncă vă redă buna dispo
ziție.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Ușoară dezamăgire, într-o rela
ție care promitea...

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Găutări febrile soldate cu im
plicarea într-o tranzacție cu e-« 
fect... întîrziat.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie) 

Veți face proba stomacului cu 
„pește de undiță".

BERBEC |
(21 martie — 20 aprilie)

Atentat la „sipetul cu amin
tiri".

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai) 

Sînteți irascibil(ă) și ușor incli 
nat(ă) spre stări melancolice.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Calomnia e o armă cu două 
tăișuri...

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Un „leu" va creează probleme 
insurmontabile.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Conjunctura astrală favorizează 
un randament maxim in munca 
fizică.

PROGRAMUL TV.
VINERI, 28 AUGUST

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Film artistic. ATAGUL CA

VALERIEI UȘOARE.
12.40 Descoperirea planetei.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo muzica.
14.40 Medicina pentru toți.
15,10 Arii din opere și operele.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Forum.
16.20 Arte vizuale.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiunea în limba germa

nă.
18,05 Drumuri în memorie.
18.35 Muzicorama.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. i
19.40 Unde ești copilărie ?
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. DESTINUL FA
MILIEI IIOWARD. Episodul 36.
21.35 Autostrada păcatului.
21.55 TOP 10.
22.30 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23.20 Sport. .
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