
Martiri pe frontul cărbunelui

O ZI TRISTA
Azi, 9 septembrie, se împli

nesc 10 ani de la explozia de 
metan și praf de cărbune de la 
mina Paroșeni, căreia i-au căzut 
victime 6 mineri. Deci, o zi tris
tă, ca multe altele, in istoria de 
un secol și un sfert a extracției 
de cărbune in Valea .Jiului.

In memoria victimelor de acum 
10 ani, în memoria tuturor victi

melor lumii subterane care s-au 
sacrificat în bătălia dură a căr
buni lui, în sala de pontai a mi
nei Paroșeni este programată 
pentru azi o slujbă de pomenire 
și alte manifestări specifice mo
mentului, inițiate de conduce
rea exploatării și sindicatul mi
nier al unității.
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MONOLOGURI ELECTORALE

Comerțul cu... fapte
Privatizarea, mecanismul declanșat aproape la toate nivelele, 

prinde teren, acolo unde inițiativa ia locul rutinei iar schimbările 
sparg ziduri dintre diferite grupări ori mentalități, adevărată 
„transgresiune" pe terenul comerțului de stat, care, încet, încet, ce
dează oferind mari disponibilități patronilor de a „finaliza" cererea 
într-o economie de piață al cărui început, se pare că nu are un 
sfîrșit prea aproape.

La cantina nr. 8 Petroșani intră în aceste zile în probe teh
nologice un cuptor modern de copt pîine, o afumătoare și un mio 
laborator de preparate din carne, toate într-un spațiu reamenajat, 
modernizat, salubrizat, care își așteaptă studenții și clienții cu 
produse la un preț acceptabil și de o calitate care se vrea să fie 
emblema unității.

In piață, în incintă, după ce primăria oprise lucrările printr-o 
amendă, legea și-a spus cuvîntul, iar meșterii zidari urcă, ca-n 
Meșterul Manole, zidurile unei viitoare rotiserii.

Și toate acestea nu în cinstea alegerilor ci în folosul electora
tului care așteaptă in această campanie electorală, în primul rind, 
un semn de binefacere și nu un comerț cu vorba, comparate zl 
de zi la preț negociabil, adică cît impune... sărăcia.

Puținătatea ideilor, ca să nu 
Zi- sărăcie deoarece acest cuvint 
are prea multe sensuri, este, 
puțin pină acum, cind nu 
sin’. d-‘L-it puține zile pină la 
septem ■ e, nota 
actualei campanii 
știu pe cme

dominant.i 
electoiale.

mai pot 
zi mi>nologurile. une'e 
altele rostite țepos și 
care se succed pe micul 
al televizoarelor. Multele panouri 
des’, nate acestui moment politic 
ramin goluțe, indiciu că ți la n- 
cest nivel partid le intrate in 
cursă nu stau m.ii bine. Este pu-

cel 
mai 

27 
a

Nu
sensibiu- 

șterțe. 
veh- ment. 

ecran

pina acum va fi învinsă de vreo 
strategie noua, captivantă, care 
să iasă din tipicul' citirii cuminți 
a unor spicuiri 
nnnem cu mai 
nor răfuieli cu

Nimănui nu-i 
economia e în cădere liberă, 
șomajul este in creștere, că viața 
e scumpă, tot mai scumpă, 
leul nostru este înghițit pe 
m stocate de dolarul 
etc. etc. Dar ne așteptam de 
acești virtuali parlamentari 
lanseze vreo idee personală pen
tru ieșirea din acest dans pe

din care nu ră- 
nimic in afara u- 
Puterea actuală, 
face plăcere că 

că

că
ne

american 
la 
Să

sîntrul și temeinicul motiv că 
prea speriați. cu excepția forma
țiunilor politice ide minorităților, 
altele decit UDMR, care sînt 
mult mai puțin crispate și înver
șunate, de pragul celor trei pro
cente.

De cîtcva zile cursa elector"'".
a căpătat o altă întorsătură prin 
greva foamei declarată de episco
pul Laszlo Tokes. Orice s-ar spu
ne, această formă de a semnala 
explozia social-politică din de
cembrie 1989 și celelalte momen- 
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Demonstrație cu parapanta
In frumosul decor al Parîngului, un grup de entuziaști spor- , 

tivi amatori își perfecționează cunoștințele într-un domeniu mai 
nou al aeronauticii — zborul cu parapanta. Venind în întîmpinarea 
acestei pasiuni sportive, aeroclubul „Gențiana" — Petroșani orga
nizează prima demonstrație, cu parapanta, în Parîng, în perioada 
18—20 septembrie a.c. Sînt invitați să participe toți cei ce dețin 
sau își confecționează parapante prin mijloace proprii. Cel «o - 
doresc să participe la concurs ‘înt rugați să confirme anticipat 
participarea și numărul de persoane, în vederea asigurării cazării, 
la telefonul numărul 544145 — Tomescu Gheorghe, Petroșani.

Intîlnirea participanților este programată în 18 septembrla, 
începînd cu ora 16, la stația telescaunului din Parîng. (V.S.)

loc. Si nu au idei pentru singu-țin probabil că monotonia de (Continuare în pag. a 2-a)

Valsa Jiului revine in dezbaterile Parlamentului
alocuțiunea domnului deputat Valeriu Butulescu

condițiilor de viață 
a 

multiplicat, și distri-

lle unde foarfecă l
Către SC „Spicul" SA Petroșani I 
N.T. nr. 161 din 4 septembrie]
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Domnule președinte, doamnelor 
ți domnilor deputății

Nu intenționez să atentez la 
Bmbianța nesperat de bună a a- 
sestui început de sesiune. Țin 
insă să vă aduc la cunoștință o 
problemă de maximă actualitate 
ți Importantă. După cum știți. 
Raportul Comisiei speciale pen-

tru analiza 
și munca din zonele miniere 
fost depus, 
buit. Constat cu regret că e] lip
sește din ordinea de zi. Cred că 
discutarea acestui raport este mal 
mult decit necesară. Situația vieții 
în județul Hunedoara, dar mai 
ales in Valea Jiului s-a înrăută
țit, depășind limitele suportabi-

B
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Papirius Cursor—politician actual!
O dovadă irefutabilă (încă una!) că romanii sint congenerii 

românilor e că întotdeauna călăreții noștri, după ce descăleca, Iși 
freacă fundul cu palmele. (Unul dintre oamenii virstnici și înțe
lepți spunea, nu demult, referindu-se la starea de fapt a României, 
ca această „dovadă", in extenso, ne-a adus unde sînte.m, deoarece 
majoritatea dintre noi numai as'a facem zi de zi...).

Gestul, la romani, e consemnat de T. Livius tn Ab Urbe Con- 
dita (De la fundarea Romei), in analiza Istoricului privind epoca 
vrednicului consul Papirius Cursor, „un bărbat Înzestrat cu mari 
însușiri războinice, vrednic de toată lauda, cu o deosebită tărie 
sufletească (...), nu era de nimeni întrecut tn ce privește sforțările 

că nu era dintre cei care-șl 
n n ). După o mare biruință, 
puțin cu truda și sforțările, 
că nu sint bun cu voi, lată, 
mal frecați șezutul clnd veți 
s-au rostit prin anul 317 
apropiat, susțin că Papirius 
care l-aș vota fără tăgadă,
. _ — ------- ----- ... j con-

prin puterea de excepție al unul 
---  V • ' ...... !U| T < . I , ■ < LA ; I ll'.i, „I IZ— 

șă nu distrugem națiunea freeîndu-ne perpetuu șe- 
goale 

pentru

și puterea de muncă". (E clar, deci, 
frecau mereu fundul cu palmele — 
rugat de călăreți să-l mai slăbească 
Cursor le-a spus: „Ca să nu spuneți 
rle aci înainte voi îngădui să nu vă 
descăleca". Cu toate că aceste vorbe 
len, ca elector In viitorul foarte 
Cursor ar fi un politician actual pe _...........
chiar pentru președinție, cu convingerea că stilul său de a 
duce ar echilibra țara; poate că, [ ___ __
mare barbat de stat șl exemplul său personaț vom reuși noi 
mașii Romei*, <’ " ■____ ;
zutul cu palmele, sau consumîndu-nc restul de energic în 
dispute politice, el făcînd atitea șl-atîtea lucruri șl fapte 
Malriarha Patrie I

l’rof. loan Dan B\LAN, consilier al orașului l’elrila
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lului. Există condiții favorabile 
pentru noi tulburări sociale.

Pe cei care s-au obișnuit să va
dă în mineri barometrul stabili
tății noastre politice îi anunț că 
vine vreme rea. A cincea mine 
riadă, dacă va avea loc, se va 
numi mineriada pîinii. Fiți liniș
tiți! Dacă minerii vor veni iar în 
București sînt sigur că vor evita 
Guvernul, Parlamentul și Preșe
dinția. Au văzul că în aceite 
locuri, vorba lor, plîng pe mor-

(Continuarc în pag. a 3-a) I
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...Iar acesta este bunicul nos
tru, căzut eroic în luptele du
se cu Primăria Petroșani.

Desen de Szabo ZOLTAN

1992.
Pentru disciplinarea 

și desfacerii piinii la 
Văii Jiului, inclusiv a 
lui resurselor care continuă
se dirijeze și în afara teritori'J- 
lui, începînd din 07 septembrla 
1992 se decupează din tichet bo-. 
nul rației zilnice și fiecare ges- . 
tionar prin numărarea acestora , 
va justifica cantitatea de pîine , 
primită la preț de subvenție. Rog 
măsuri pentru conformare. Sem
nează ing. dipl. Stoicuța Gheor-1 
ghe.

Întrebare: De unde foarfecă T 
Cine poate ști cite pîini s-atl 
vîndut pe un bon care nu are ■ 
înscris pe el nici un însemn, ti- 1 
chetul cu toate datele familiale, 
nr. de membri, ștampila RĂII, 
aflîndu-se la purtător ?

4 Paza rea nu
In cele mai neașteptate locuri 

din munți sau pe lingă albia riu- 
rilor, ca să nu ne mai gindim la 
localități, zac, uneori de ani In 
șir, incredibile cantități de fier 
Intr-un chip cit se poate de ne
ecologic și antieconomic. O ope
rație de anvergură pentru igie
nizarea mediului și reciclarea tu- 

le 
la

turor acestor deșeuri, ca să 
spun cu un termen generic 
modă, este puțin probabilă deoa
rece se pot face rapid, daca nu 
cu creionul, atunci cu calculato
rul, calcule care pot demonstra 
că profitul ori e prea mic, ori e 
nul Așa că vechi vagoncți de 
mină, ajunși, prin știe ce capri
ciu al naturii sau omului, prin 
albia Jiului, tot felul de țevârje, 
degradată, din interiorul orașe
lor, vor mai sta In așteptarea ii- 
nor idei care se nasc greu.

Dar vor apare, așa cum o sus-

al cărei 
chiar a- 
neferoa- 

vor

ține o asociație familială 
obiect de activitate este 
chiziționarea de metale 
se. Și astfel de preocupări 
lărgi cîmpul, prea puțin cultivat,
al întreprinzătorilor. Insă așa cum 
de la sublim pînă la ridicol nu 
este decît un pas, și între legali
tate și ilegalitate situația este la 
fel, așa cum îmi da de înțeles un 
domn care, prin natura mun
cii dumnealui, cunoaște meca
nismul complicat, demontat In 
părțile componente al unui anu
mit gen de privatizare. O aface
re profitabilă este achiziționarea 
dc metale neferoase. Numai din 
prima jumătate a acestui an, de 
exemplu, amintita asociație 
milială a achiziționat dc la 
număr de 513 persoane, o canti
tate apreciabilă de cupru, plătind 
100 lei per kilogram. Tranzacți
ile cu acest metal au ajuns, La

fa-
ii n

vînzarca către agenții economicii 
(chiar și către o respectabilă so
cietate din zona noastră) cătr»- 
prețul de 400.

Dacă aceste afaceri îmbracă' 
veștmintele albe ale purității le
gale, sînt mai puțin pure în .sub
teran". I-a această concluzie a 
ajuns poliția economică, ce a de
pistat patru grupuri de infrao- 
tori, printre ei .și mineri, care aH 
păgubit economia unor unități 
cu peste 640 000 lei. Preferință 
tuturor erau una și mereu aca- 
eași: furtul de metale neferoase, 
asta înscmnînd cabluri electrice 
din cupru. Cei păgubiți .înt mb 
nelc I.ivezcni, Iscroni, Dîlja șl 
Aninoasa, dar și fosta BTAPS 
(dc pc al cărui „trunchi* s-afl

T. SI’ATARU
,1
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SCRISOARE DESCHISĂ | fi
Omului Primar Stoicuța Gheorghe I |j POLITIE

mai bătut zadarnic pe la 
societăților comercial? 
un loc de muncă expli
că singura salvare va fi 

Am obținut în a-

Sint încadrat și sini un muhi 
meseriaș. Nora mea a deven t 
„șomeră", fapt ce nu m-a sur
prins întrucit -ocictatea unde a 
lucrat se restructurează continuu. 
Nu am 
porțile 
pentru 
cînd u-i
„privatizarea", 
test sens o autorizație (eliberată 
de Consiliul județean Hunedoa
ra) cu obiect de activitate: ATE
LIER FOTO, urmind pe parcurs 
să aduc completări autorizației, 
oda*a cu inițierea norei mele in 
reparații și rebobinări de echipa
mente electrice de uz casnic.

Cunoscind imposibilitatea de 
a găsi un spațiu pentru a începe 
activitatea lucrativă prin cei care 
sint plătiți pentru a sprijini sec
torul privat și a liberei inițiative, 
ne-am propus să căutăm noi. 
Surprinși de înțelegerea unor i- 
ninioși locatai i ai unui bloc din 
cartierul Aeroport, bloc care are . 
ta parter <> uscatorie, „oameni" 
care știu Uit dc greu este să fii 
Bn.ir azi, si > fapt Intenție-

ncazâ să deschidă un atelier „FO
TO44 și nu o circiumă, am plecat 
la RAGCL pentru întocmirea for
melor de închiriere. Cu vădită în
țelegere și părere de rău. ni s-a 
spus că formele de închiriere a 
spațiului amintit se vor putea în 
cheia numai după acceptul Pri
măriei. Mi-e greu și chiar jenă 
să relatez izbucnirea nervoasă pe 
care ați avut-o. de-a dreptul 
penibilă pentru un om care are 
o licență, care a fost investit cu 
încredere de o bună parte 
electorat pe care zi de zi i] 
zunăgește. în momentul 
ați refuzat categoric aprobarea.

Vă adresez pe această cale cî- 
4 va întrebări, domnule Primar:

1. Ce înțelegeți dv. prin legea 
privatizării, proces pe care fără 
nici un drept ii blocați ?

2. La ce activitate a privatizării 
ați fi fost receptiv și v-ați fi a- 
plecat urechea ?

3. Pentru care motiv ați refu
zat acordarea spațiului amintit, 
spațiu care aparține in exclusi
vitate locatarilor, acum cînd

din 
de

ci nd

ame-1 ;

cei B

I
e-ați nun- g 
Degradant I

pentru în-1 
lucrative fă- g

majul juvenil ia proporții 
nințătoare ?

4. Ați luat vreodată legătura cu 
cei de ța oficiul de forță 
muncă pentru a vă reaminti 
de acolo că nu știu spre care 
nități să-i mai îndrepte pe 
ce caută un loc de muncă ?

Toți cei care v-au votat regre
ta opțiunea. La alegeri v-am 
votat iar acum îmi pare rău. Ați 
uitat, domnule Primar, dc toate 
promisiunile făcute. Ne-ați min
țit cu vorbe-n vînt. 1 
pentru dumneavoastră.

In actuala situație trebuie 
curajate inițiativele pentru 
ființarea de ateliere I 
ră de care nu se pot restructu
ra giganții industriali. Trebuie | 
să creați posibilități tinerilor clor- I 
nici de muncă, de afirmare și nu 1 
numai afaceriștilor și speculan
ților. Vreau ca 1 .
atelier să-l transform într-un a- 
telicr mixt în care să pot asigura 
încă două locuri dc muncă pen
tru doi tineri disponibilizați în 
acest oraș.

în-

nor și specuiun- > 
pe parcurs, acel I 
cfririYi într-iin H- ■ 

fl
I

I

| Pe unde dorm copiii ?i
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I Pe acoperișul clădirii poliției 
sanitare din piața Petroșani, a- î 
vind ca așternut betonul rece al S 
nopții, iar plapumă cerul înstelat, " 
cit lună plină ori adierea unui ■ 
vînt care duce cu el toate spe- J 
ranțele lor de a avea un viitor g 
cit de cit sigur. Sigur că e și vina 
lor, dar vina cea marc o poartă I 
in incredibila lor inconștiență I 
părinții incorigibili ai acestor 444 
vremuri, care parcă au uitat și * 
dc Dumnezeu nu numai de odras- j 
lele lor. Cu hrană capturată din $ 
piață, cu picioarele goale și mii- 
nile întinse, cu talia acoperită de I 
toate bolile lumești, cu ochii bol- j 
buc iți de nesomn, pe acoperișul • 
unei clădiri, ființe omenești au ■ 
pierdut pămîntul de sub picioare. _ 
Vine iarna și ccriy coboară în- I 
cet, încet, peste ci. Unde se vor I 
mai duce ? (Dorel NEAMȚU) -

k

i

1

I

J A F
Mai întîi un sfat: evitați să aveți prea mulți bani Ia dumnea

voastră cînd vă preumblați prin oraș I Asta pentru că s-au în
mulțit șmecherii care simt de la o poștă mirosul foilor de o mie 
și cinci mii. Nu credeți ? Vă putem exemplifica.

La începutul lunii a șaptea, mai exact pe 2 iulie, D I. consu
ma, liniștit, niscaiva alcool intr-un bar din Lupeni. Avea în te.ș- 
cherea 44 mii lei. Lucru ce nu i-a trecut neobservat lui Blănării 
Daniel, aflat și el acolo. La un moment dat, D.I. se duce, ca tot 
omul, la grupul social al localului. Blănaru, care nu-1 slăbise din 
vedere, face același lucru. N-apucă bine D.I. să se ușureze, că 
Blănaru începe să-l lovească, după care-i fură banii și dispare.

N-a apucat însă să „se evapore" de tot, pentru că a fost prins 
dc poliție. Ulterior, fapta comisă de el i-a fost probată. Ceea ce 
a făcut el este pedepsit de către Codul Penal cu închisoare între 
doi și șapte ani. Blănaru Daniel așteaptă să vadă cit ii va „cădea14. 
(Gh. O.)

„Ce nu't> convine, bă ?
„Dacă mi se întîmpla 

meargă, nu ziceam nimic 
Aurel din Vulcan, miner 
gazin particular, ceea ce nu credeam că se poate44.

Despre ce este vorba ? într-o seară, Aurel a rămas fără țigări, 
în drum spre casă, s-a abătut pe la cel mai apropiat magazin. A 
cerut un pachet de LM, țigări la care s-a dat el și care-i plac. Nu 
s-a mirat prea mult de faptul că i s-a cerut pe pachet mai mult 
cu vreo douăzeci de lei față de cît plătise în dimineața aceleiași 
zile. Și-a zis că, probabil, e drept să se pretindă mai mult dacă a 
deschis și noaptea. L-a deranjat mai mult faptul că „fata, vînză- 
toarca, mi-a adunat un pachet, douăzeci de țigări, din toate cîta 
avea desfăcute pe-acolo. Cînd i-am zis sâ-mi dea un pachet sigil ît 
— am dat un ban grămadă și aveam, și eu, pretenția asta — a- 
pare patronul, încadrat dtf doi vlăjgani, și-mi spune „ce nu-ți con
vine, bă ? Ilai, fă pași l“.

Iți spun drept, s-a zburlit părul și pe mine, nici eu nu-s unul 
din ăla dus pe Ia biserică, dar m-am stâpînit pentru că eram cu 
nevasta. Dar să știi, că pe mine m-a pierdut de client I44.

O întîmplare banală, dar cu conotații într-o direcție în care 
mulți dintre proaspeții noștri întreprinzători particulari mai au 
de învățat: cum trebuie să știe un particular să-și atragă și să-și 
mențină clientela. Cu expresii lipsite de bun simț, de genul „ce 
nu-ți convine, bă ?“, nu fac dccît să și-i îndepărteze pentru tot
deauna.

99

i 
asta la un magazin de stat, mai treacă- 
— îmi spunea, deunăzi, prietenul meu 
ia Paroșeni. Dar s-a petrecut 13 un ma-

Gheorgbc OETEANU
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«Monologuri 
electorale I

(Urmare din pagina I) |

Prîmîm la redacție:
Mult stimați domni

te de tensiune l.n 1990, ari 
t arac t< r politic . Și nn numai 
ure loc locmai acum, in 
decadă dn septembrie, luna 
perilor.

In acest fiți cursa electoral! 
pentru ab iieriUI viitorului pre
ședinte se simplifică și influen
țează din t alegerile parla
mentare'. |>e aceea toate forma 
țiunile politice iși mariheauiî aș
teptarea pr n vorbărie mai mult 
sau mai puțin șir< ată. De 
așteaptă să vadă ce se mai 
timplă, cum vor jn oceda 
șase prczidențiab'di.

Noi sintem buni, ci sint 
Aceasta este, dcoi amdată, 
tica electorala. Care va cunoaște, 
în mori sigur, poate chiar din 
sâptâmina aceasta noi și neaș
teptate mortalități de atac și <'on- 
traatac. Dar nionologurile anoste 
nu vor înceta. Puțină variațiune 
n ar strica nici pe ,iici, prin o- 
r.ișele Văii Jiului.
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Paza rea nu

ramificat fibva societăți 
ci-dej, A i fost și arestări, 
întocmit dosare pen de, au 
plătite și cauțiuni, vi urma ca 
justiția sa cîntar rc'.i „gi ui il i“ 
afacerilor.

în afara a' 'stei „if.icr-i i“ <s|e 
cit se poate dc actti da o intri b i 
re. chiar daca pan retorică, r ■ 
feritoarc la eficienți pazei buni- 
i Hor intrepi inderilor sau agenți

C'HIl

S£în-
m-am

„Cu pi dejul sărbătoririi 
tului llie, în luna iulie, 
adresat dumneavoastră cu un ar
ticol legat de această sărbătoare 
creștinească. Articolul a fost pu
blicat și vă mulțumesc. Și atunci, 
ca și în alte articole ale mele am 
precizat bibliografia care a stat 
la baza articolului, din dorința 
de a va asigura că nu sint mem
bră a niciunci secte, ci sint creș
tin ortodox. Și pe mine, ca șl pe 
atiția alții ne intrigă această 
INVAZIE dc „credincioși44 care, 
chipurile, vor să ne „creștineze14 
prin atit de numeroasele așa zise 
„evanghelizări44 pitind sau faeîn- 
rlu se cu uită < 3 Românii S-AU 
NĂSCUT CREȘTINI. l’rco.ții 
noștri, din nefericire tac, nu răs
pund la polemici. Sint atit de 
multe lucruri caro, vreme de pes
te 45 de ani nu s-au spus. Iar 
noi, generații de a rinduț am lot 
criticat, fără să învățăm nimic. 
Eu ’înt româncă. Sint profesor 
dc limba și literatura română și 
am avut astfel ocazia -ă mai cu-

de

nosc cîtc ceva pentru că am pre
dat acest obiect dc învățâmint 
fundamental pentru fiecare din
tre noi, începînd cu • literatura 
religioasă. Din foarte puținul pe 
care-1 știu încerc să mai spun, 
uneori, la sărbători și nu numai, 
cite ceva celor tineri. Cred cu 
nu fac un lucru rău44.

Scrisoarea este semnată
doamna prof. Elena Bugarschi. 
Nu stimată doamnă profesoară, nu 
faceți rău, dimpotrivă. Vă mulțu
mim și noi, la rîndu-nc pentru 
colaborarea dumneavoastră. Con
tinuați să scrieți. Faceți astfel 
un serviciu neprețuit adevărului 
despre poporuj român, adevăr 
juca puțin cunoscut în special de 
către cei tineri. Emoționantă dra
gostea dumneavoastră pentru po
porul roman, pentru limba noas
tră strămoșească. Dumnezeu să 
vă dea putere pentru a vă educa 
și in continuare elevii în acest 
spirit profund românesc, profund 
t. ri ■ lin.

Ilorațiu Al.EXANDRESCU
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„Alea e de București!
Duminică, după-amiază, după ce zadarnic m-am scotocit prin 

buzunarele de la haine, căutind vreo rătăcită dc carpați sau buceag, 
tot la piață am ajuns.

în spatele tejghelei improvizate dintr-o ladă, stătea negusto- 
rcasa-rom. Pe ea, adică pe tejghea, leneveau cîteva pachete 
„Carpați44. Zic leneveau pentru că puțini erau solicitanții de 
acea oră. Doar din aceia care, ca și mine, rămăseseră fără fir de 
tutun în casă. întreb de preț, țiganca îmi zice: „treișcinci44, scot 
banii, și dau să iau un pachet dintre cele aliniate la dreapta baro
sanei. Dar, cu o voce tunătoare, piranda mă avertizează: „Din as- 
tealalte, domnu’ alea e cincizeci. E de București l“.

N-am comentat nimic și am luat poc-ul de țigări din grămada 
Indicată, din cele fabricate ța Tg. Jiu. N-am înțeles, totuși, un 
lucru: de undc-i diferența de cincisprezece lei? Aceasta, deoarece, 
mai mult ca sigur, roama nu dăduse o fugă în capitală ca să și 
le procure, ci le achiziționase, ca și pe celălalt sortiment, tot de 
pe plan local. Dc care achiziționare „en gros44 nu sînt străini uni» 
granz.i dc localuri care le furnizează marfa cu pricina. Și, cînd o 
fac, fără îndoială că nu procedează a'-tfcl doar dintr-un sentiment 
de caritate.

Gheorghe OLTEANU

de 
la

Dreptate... la Sfîntu' Așteaptă
Doamna Violeta Doroftci-Cos- 

tin a publicat în ziua de 13 mar
tie, în ziarul nostru o scrisoare 
prin care cerca să i se faca drep
tate în problema locuinței sale. 
Se adresa, mai ales justiției. Au 
trecut luni de zile și nimeni nu 
îi acordă atenție. A. revenit la re
dacție, solicitind sprijin. lată 
concret, despre ce este vorl î. 
Doamna Doroftci a avut lociiinț i 
in Petroșani. în 1990 a primit o 
altă țocuință care aparținuse 
prealibii unei alte doamne, 
prea Silvia. Doamna Oprea 
plecat la Salu Marc, notificând 
sociației de locatari că 
este definitivă. Agenta 
s a di plasat in 1990 la 1 
lui, adică pe Bulevardul

în 
O- 

a 
cl" 

plecarea 
RAGC'b 

fața locu- 
1 Repu

blicii — bloc 107 — unde c află 
apartamentul împricinat. Consta
tare: in ap irlamcnt locuia o altă 
persoană, llcisu l’avcl, salariat 
a) FAI Aninoasa. Apartamentul 
a fost declarat liber și repartizat 
de Comisia de locuințe a RAII- 
iilui. agentul economic care n- 
m i dreptul de repartiție asupra

locuinței, doamnei Doroftci. A- 
celași RĂII a eliberat și o altă 
repartiție pe aceeași casă pe nu
mele de Olimpia Pristavu, sala
riată a UPCVJ. încurcătura esta 
evidentă. Vina 7... Continuarea 
este tare încîlcită. Doamna O- 
firca a revenit în Petroșani și Iși 
revendică locuința. Cum a inter
venit și posibilitatea cumpărării 
apartamentului și cum au întocs 
mit acte dc cumpărare atît doam
na Doroftci cît și doamna Oprei, 
aceasta din urmă fiind girată 
dc... Pristavu, s-a ajuns în justi
ție. Sentințe, recursuri. Dosarul 
este la Procuratura generală undo 
sta nerezolvat de un an. Arc nu
mărul 47359 și a fost înaintat 
la 9 septembrie 1991. S-a ajuns 
în situnFțte limită. Sentințe de e- 
vacuarc, suspendări repetate ale 
executării ci, aluzii la folosirea 
unor forme de influență sau de... 
„bani negri". Dreptate la... Sfin
ții’Așteaptă! Gît mai durează ast
fel de „soluționări" ale necazuri
lor oamenilor ? „

( alin IlOLIJAN Â
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Manevre cu un scop unic
BESTABIIIIARIA j

Rememorînd întimplările poli
tice care fac deliciul consumato
rilor de senzațional propagat pr n 
mas-media, se poaie idcntiiica un 
numitor comun al acestora. For(o 
oculte acționează pe planul pro
pagandei ți deziniorinuni ui mă
rind cu orice preț destabilizarea, 
o eventuală aminare a dalei ale
gerilor generale și prezidențiale 
prevăzute la 27 septemove a.c. 
Au fost raspindite zvonuri care 
mai de care mai nastruțnvce. 
Piopaganda part.z na e omnipre
zentă in ziare, la radio și chiar 
la televiziune. In unele ziare in 
care înainte de decembrie 1939, 
citea> în fiecare articol laude și 
cuvinte sforăitoare la adresa lui 
Ceaușescu, poți citi acum, ziln c 
zeci de atacuri mai mult sau mai 
puțin argumentate la adresa pre
ședintelui ales al țârii. Notorie 
și jalnică a fost încercarea de 
compromitere politică a domnului 
Ion Illescu la Constanta. Sint ri
dicați in slăvi și adulați unu oa
meni politici, conducători de for
mații politice sau candidați ale 
alegerile prezidențiale, in timp 
ce alții sint huliți. Se încearcă 
pun diferite manevre politice 
rcinstaurarca monarhici. In jur il 
problemei minorităților, îndeosebi 
a celei maghiare se vehiculează 
t ?t felul de fantasme. Cele două 
Congrese ale maghiarilor risipiți 
prin lume, care au avut loc a 
Budapesta pe la sfii>itul lumi 

•agust, au punct ,t o rcsusci.are 
. ațițarilor iredentiste și șov ne. 
Pretențiile ungurimii li revizui
rea unor granițe, inclusiv ale 
României orin mijii r.e pașnice" 
au fost încurajate prin declarații 
a ■; oficialităților de la Budapesta, 
stirmnd îngrijorare, precum și o 
replică la nivel guv.-rn im. at il. 
Participarea unor reprezentanți ai 
UDMR la rele două congrese a 
gțirnit, de as<-menea o iritare, 

inclusiv in rindul Convenției De- 
moirati’e :iin România. Vuzîn- 
du se in pericolul de a ramîne 
izolați datorita atitudinilor 'or 
antinaționale in Convenția De
mocratică, reprezentanții UDMR, 
nu intors-o ca la Ploiești, prin 
declarația liderului ei de onoare, 
I aszlo Tokeș Ia încheierea lucră
rilor Congresului Mondial al Mi- 
ghiaiilor de la Budapesta.

îngrijorările electoratului din 
țara noastră sînt alimentate din 
plin de acțiunile iredentiste, ne- 
I de conducătorilor ireden-

Valea Jiului revine în I 
dezbaterile Parlamentului!

(Urmare din pag. I)

tiști ai UDMR. La reluarea lucră- 1 
rilor celor două camere 
tive, punerea la vot a 
României a fost boicotată 
precum Constituția, de 
parlamentar al UDMll. 
boicotului? Aceiași L 
tari UDMR nu sint de acord vă 
România este un stat unitar, na
țional, susținind teza statului 
multinațional, care sa le dea 
dreptul ia desprindere autonomă. 
La o privire atentă, putem con
stata cu ușurință că la originea 
razboiuitii civil din Iugoslavia și 
a conflictelor singeroase din mii 
multe țări care au făcut parte 
din fostul imperiu roșu de la 
răsărit stau conflictele interetni- 
ce. In România, unde minorită
țile se bucură, prin Constituție, 
de drepturi pe care nu le au în 
Ungaria sau Ucraina (pentru a 
da doar două exemple, de?i mai 
sint in Europa !) extremiștii un
guri se agită și incită la acțiuni 
iredentiste, prevalindu-se 
drepturile democratice de 
beneficiază. Pastorul 1- 
Laszlo Tokes, ridicat la 
de episcop de Oradea revine 
prim-planul scenei | 
acțiune spectaculoasă, prin i

legisla- 1
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-----1 care 
vrea cu orice preț să atragă a- 
tenția asupra falsei probleme a 
drepturilor încălcate ale maghia- 
rimii ardelene. In loc să-și vacii 
de problemele episcopatului. Ia 
Oradea, a venit la vechiul lui 
post, la o parohie din Timișoara, 
declarind greva foamei, în semn 
de protest că nu s-an pedepsit 
încă cel ce s-au făcut vinovați de 
crime in timpul evenimentelor 
din decembrie 1989. Domnia 
a mai anunțat cu 
in urmă, in timp 
hotare, denigrînd 
litico-sociale din 
mini ntă i nouă 
n-a avut loc în țara noastră. De 
ce. tocmai acum, în perioada pre
mergătoare alegerilor a declarat 
greva foamei ?

Din păcate (sau poate din feri
cire) efectele nu sint cele scon
tate de cei ce vor destabilizarea 
cu orice preț. Dimpotrivă, se con
stată limpeziri și delimitări 
rindul electoratului. Fiindcă 
ce vor destabilizarea, fac 
stracție de un fapt ce nu | 
fi ignorat. In țara noastră 
toratul nu mai este format 
altădată, dintr-o majoritate 
analfabcți...
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s.i voteze intr-un anumit fel. Cei j 
care au cerut amînarea alege I- I 
lor nu s-au gîndit la pîinea oa- “ 
mcnilor. S-au gîndit doar la scau
nele lor de senatori și < 
Există partide care vor ca 
lația să vină la urne într-o stare 
avansată de inaniție, pentru a-i 
putea stoarce o anumită opțiune 
politică. Această crimă se răs- 
fringe și asupra situației din Va
lea Jiului, situație pe caic o ca
lific drept insuportabilă. Gincva 
se joacă iar cu nervii mulțim’i. 
Griza de pîinc, întreținută arti
ficial într-un focar de revoltă ca 
Valea Jiului este cea mai nesă
buita șicană electorală. Acum un 
an m-ați acuzat că nu am pre
zis mineriada a lV-a. Iată, acum 
o prezic pe a V-a: mineriada 
pîinii! Sper că istoria îi va ju
deca pe cei care înfometează țara, 
de dragul unor voturi. Is'.or’a, 
neapărat istoria. Pentru că 
țara aceasta numai Istoria 
este în măsură să judece.

Domnule președinte. Vă 
respectuos să Introduceți pe 
dinca de zl Raportul Comisiei5 
Speciale, pentru că acest Paria-1 
ment trebuie să dea o rezoluție, | 
trebuie să Impună Guvernului 
un program de măsuri pentru 
a stopa declinul mineritului șl 
degradarea vieții oamenilor din 
zonale miniere.
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SPORT
Fotbal, divizia B £
De la trei bare, la 0 -1 I

MINERUL URICANI — PE
TROLUL STOINA 0—1 (0—J). 
Gazdele „copleșite" de locul ocu
pat în clasament s-au aruncat cu 
tot efectivul peste adversar, do- 
minîndu-1 in prima repriză cind 
Irimu.ș a trimis din careul m.c 
o minge imparabilă in bară, mm. 
38, iar Dulcii a șutat in „plop “ 
de la nu mai puțin de 6 m in 
min. 44. La reluare, după patru 
cornere consecutive ale Mineru
lui. un contraatac de 40 m a fost 
finalizat de Diaconu, gol cu ca
pul și 1—0. min. 47, pentru echi
pa lui Costică Donoșe, contrar 
cursului jocului. Gazdele au pă
cătuit în atac trimițînd sub „pre
siunea" tribunelor mingi „oriun
de" și au ratat prin Ceacusta. 
în min. 54, egalarca, la un 11 m 
mult „discutat", care la Uricani 
a devenit o psihoză pentru orice 
echipă vizitatoare. A fost elimi-

Nu s-a putut intra în
VICTORIA CURTEA DE AR

GEȘ — AS PAROȘENI 3—0 
(2—0). Gazdele și-au impus punc
tul de vedere încă din prima re
priză cind au reușit să puncteze 
spre finalul ei. de două ori, prin 
Sima, mm. 34 și 41, desprinzîn- 
du-se clar in cîștigătoare. Scorul

R U G B Y iaî RUGBY
V

REZULTATE TEHNICE: Dinamo — Știința Baia Mare 27—8; a 
Steaua — Farul 26—22; CSM Suceava — Grivița 13—0; Sportul 
— CSM Sibiu 8—20; CFR Constanța — Universitatea Timișoara “ 
13—14; Minerul Lupeni — Știința Petroșani 12—!>. I

CLASAMENT

1. Universitatea Timișoara 4 3 0 1 115— JO 10
2. Steaua 4 3 0 1 84— 48 10
•3. CSM Sibiu ■1 3 0 1 68— 35 10
4. Dinamo 4 3 0 J 105— 77 10
5. Farul 4 2 0 2 86— 57 8
6. Grivița 4 2 0 2 71— 60 8
7. Știința Baia Marc 4 2 0 2 50— 54 8
8. CSM Suceava 4 2 0 o 46— 67 8
9. CFR Constanța 4 J 0 3 51— 62 6

10. Minerul Lupeni 4 l 0 3 68— 101 6
11. Știința Petroșani 4 1 0 3 24— 87 6
12. Sportul studențesc 4 1 0 3 38— 120 6

ETAPA VIITOARE, 12 septembrie: Știința Baia Mare — Mi- i 
norul Lupeni; Farul Constanta — Dinamo București; Universita- • 
tea Timișoara — Steaua București; CSM Sibiu — CFR Constanța; I 
Grivița București — Sportul studențesc; Știința Petroșani — CSM ’ 
Suceava.
---------------------------------------------------------------------------------------------- | 

Fotbal, campionatul județean i
I

REZULTATE TEHNICE : Minerul Aninoasa — CFR Simcria 1
2— 1; Mureșul Deva — Victoria Calan 0—2; Minerii) Ghclari — |
Minerul Barbâteni 3—1; Haber Hațeg — Mctaloplastica Orâștle I
3— 0; Metalul Crișcior — Minerul Vulcan 1—2; Minerul Certei — |
Constructorul Hunedoara 3—1; Favior Orăștie — Aurul Brad 3—I; I 
Parîni'iil Lonea — Minerul Teliuc 3—0. ’

CLASAMENT

1. Minerul Vulcan 4 3 1 0 11 — 4 7 1n Victoria Gălan 4 3 0 1 13— 2 6
3. CFR Simcria 4 2 1 i 11 — 6 5 14. I’arîngU| Pctrila Lonea 4 2 4 1 9— 6 5 1
5. Haber Hațeg 4 2 1 1 5— 3
6. Aurul Brad 4 2 1 1 4— 5 5 1
7. Gonstructorul Hunedoara 1 2 0 2 12— 6 1 1
8. Minerul Certcj ■1 2 0 2 9— 5 4 !•
9. Mctaloplastica Orăștie 4 2 0 2 10— 9 4 110. Minerul Aninoasa ■1 2 0 2 5— 5 4 !

11. Minerul Teliuc 4 2 0 2 8— 12 4 112. Minerul Bărbateni 1 2 0 0 4— 10 1 1
13. Minerul Ghclari 4 0 0 2 6— 13 4 i1 1. Mureșul Deva -1 1 0 3 2— 6 2 1I.>. Favior Orăștie 4 1 0 3 6— 19 “ 1*1
16. Metalul Crișcior 4 0 '0 4 4— 9 0

ETAPA VIITOARE. 13 septembrie: Minerul Vulcan — Mine- I 
rul Gerlcj; Mctaloplastica Orăștie — Metalul Crișcior; Minei ul • 
Ghclari — Haber Ilațcg; GFR Simcria — Mureșul Deva; Minerul I 

11'i‘liuo — Minerul Aninoasa] Aurul Brad — l’arîngul Lonea; Con- , 
structorul Hunedoara — Favior Orăștie; Minerul Barbâteni — I 
Victoria Calin, ■

• 
nat din joc portarul Iova, Mari- | 
nescu și Dumitru au fost și ei £ 
„gratulați" cu galben iar Băluță j 
ex-jiulistul. după ce a colindat J 
Ungaria a mai semănat și aici 
destulă sămință de scandal. Bal- t 
taru și Dulcu au trimis fiecare . 
cile o dată mingea in bară. In * 
min. 85 portarul Popescu a „scos" r 
lin 2—0 pentru oaspeți, de pe li
nia porții.

Nu ținem parte nimănui, dar , 
blamarea antrenorilor, a echipei, 7 
a conducerii de către așa zișii su
porteri nu face bine nimănui mai 
ales că în sport, niciodată, nu e ț 
totul pierdut. Cineva trebuie să G 
piardă, cineva trebuie să clștige. e 
Aceiași conducători și jucători 
erau alții în ochii publicului dacă 
prin același joc cîștigau și numai 
cu 1—0. Uricaniul trebuie să ai
bă și merită o echipă în această ' 
divizie ;

„curte" l
a fost majorat în repriza a Il-a 
cind Stoica a transformat un 11 
m acordat cu ușurință. Oaspeții 
deși au fost in două rinduri în 
fața porții, Iordache șj Neiconi 
nu au reușit să înscrie. Excelent 
arbitraj la centru și foarte slab 
la tu-ă.

Suoorteri fericiți
Minerul Lupeni — Minerul A- 

nina 3—0 (3—0). Sîmbătă echipa 
de rugby a cîștigat, dumtnră 
echipa de fotbal a învins. Gazde
le și-au dominat adversarul in- 
genunchindu-1 încă din min. 3, 
cîncl Lumperdean a deschis sco
rul, iar Krautil revenit, din nou, 
la echipă s-a desprins de adversar 
mărind avantajul la 2—0. Și 
ploaia rece căzută în tot timpul 
partidei a fost „înfruntată** de 
cei 22 de jucători, cu faze fier
binți, in special la poarta oas
peților și cu încă un gol, autor 
Brănețiu, min. 40. pecetluindu-se 
deopotrivă scorul reprizei și re
zultatul final.

Dacă ocaziile lui Krautil, Bră
nețiu, Lumperdean, Oaidă din 
partea a doua s-ar fi trahsformat 
in goluri aveam, aici, la Lupeni 
scorul etapei. Arbitraj bun si 
satisfacție totală într-un stadion 
care „bate", meci de meci, toate 
recordurile de public din Valea 
Jiului.

Fotbal, Divizia C 
Etapa pe scurt 
Minerii între ei

PARINGUL PETRILA LONEA 
— MINERUL TELIUC 3—0 
(1—0). Victorie clarii a echipei din 
Lonea care a sprintat irezistibil 
spre victorie înscriind trei go
luri. unul mai frumos ea altul. 
Botezata s-a bătut" in atac ?i a 
deschis scorul în min. 15, gazde
le ratînd pînâ la sfiișitul repri
zei încă două mari ocazii.

La reluare. Movilă execută un 
11 m, nun. 62, mărind avantajul 
iar extrema Nichimiș se duce 
glonț, printre adversari și 3—0, 
min. 72.

Duș r c r. e
METALUL CRIȘCIOR — MI

NERUL VULCAN 1 — 2 (1—0). Li- 
bardi aduce două puncte prin 
golurile lui Bejan. min. 65 și 73, 
după cc gazdele au condus la 
pauză cu 1—0. Echipa din Vul
can s-a impus net în a doua rc- 
pr./a beneficiind și de un arbl- 
trij l.i înălțime, iar Muntean'!, 
Izsac, Szoradl, Topor și Bejan au 
„dictat* 1* victoria. După această 
partidă cele două echipe se află 
l.i poluri diametral opuse.

mint străin. Dncă vor veni, vor 
lua cu asalt brutăriile capitalei.
I’i ntru că e de neconceput ea 
noi, bucureștcnii, să ne lâfâim in 
chifle și franzele in vreme ce ei, 
acolo în Valea Jiului, departe de 
Price zonă agricolă, să stea o 
noapte întreagă la coadă pentru 
a cumpăra a doua zi o piino 
neagră, pe jumătate coaptă.

Am convenit că în această țară 
nimeni nu are privilegii, toată 
lumea are drepturi! Oare nu 9 
un privilegiu faptul că In Bucu
rești găsești la discreție piinc și 
L nzinâ, în timp ce la mine în 
.județ bate vîntul?

Revin la criza de piinc. Ei a 
fost previzibilă. Mal mult, ca a 
fost prezisă. I-am atenționat, și 
pe dl. președinte llicscu, și pe 
premierul Stolojan. Acum natru 
luni v-am atenționat șl do 
D-voastră, personal, de la înăl
țimea acestei tribune. Dar 
D-voastră erați prea ocupați cu 
ammarca alegerilor. Gei mal 
mulți dintre D-voastră ați dorit 
alegeri în toamnă, alegeri care 
sa so suprapună cu valul do 
scumpiri, cu criza ele pîinc. S I 
care au cerut amînarca alcgei ilor, 
cunoscînd incapacitatea actualu
lui guvern, au dorit înfometarea 
populației (>en'ru a o determina

Dobrcscii se impune
MINERUL ANINOASA — CFR 

SIMERIA 2—I (1—0). Joc sportiv 
cu avantaj final pentru gazde ca
re au punctat prin Fălii, min. 
17 și Chircă min. 78. Oaspeții aU 
înscris în min. 85 prin Adrian 
Costea. Berbece, Modrcanu șl 
Chifti nu și-au înscris numele 
pe lista marcatorilor, ci ratînd 
în situații clare. La Juniori 2—1 
pentru gazde. A11 înscris Sipoș 
și Bleojiu. Ambele partide s-nil 
bucurat de arbitraje corecte, prii 
ma brigadă avîndu-i pe I.umper* 
dean, l’opescu. Cas.'ii. colegiu) 
Lupeni.

Rubrică realizată de

Horei NEAMȚU
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cu sediul în Cluj-Hapcca, 
str. Pitești, nr. 7, tel. 95113321

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE 
PUBLICA DESCHISA—CU STRIGARE

conform Legii nr. 581991, 
Hotărirea Guv. nr. 6341991 și

Hot. Guvernului nr. 7581991 
pentru vinzarea următorului activ:

I

1. Activul Petroșani; localitatea Petroșani, str. Avia
torilor, bl. 56, al». 1—2, telefon 93/511782, Petroșani, ju
dețul Hunedoara. Obiectul de activitate instalații-niontaj. 
Prețul de pornire a licitației este de 10 000 000 lei.

J icitația va avea loc in data de 12 octombrie 1992 ora 
10, la sediul societății (prima etapă). In caz de neadjudeca- 

se organizează o nouă licitație in data de 20 octombrie 
ora 10, la sediul societății fără a se mai face anunț.

re, 
1992.

Dosarul de prezentare a activului și criteriile specifice 
pentru preselecția participanților la licitație pot fi consul
tate 'ilnic la sediul societății intre orele 10—11.

Alte relații privind activul ce urmează a fi vîndut se 
pot obține la telefonul 95/116921 interior 130 — d-nul. 
D \N( II DORIN.

Pentru selectarea pârtieipanților la licitație, ofertanții 
vor depune la sediul societății vină la data tic 30 septem
brie 1992, documentele prevăzute de H.G. nr. 758/1991.

Lista cu ofertanții acceptați pentru a participa Ia lici
tație va fi afișată la sediul societății piuă la data de 7 
octombrie 1992.

Ofertanții selectați vor depune pîna la data de 5 oc
tombrie 1992, la casieria societății sau in contul nr. 
3001210210108 deschis la Banca Română de Dezvoltare 
— Sucursala Cluj, următoarele:

— Taxa <lc participare a licitației — 20 000 lei;

In prețul <le pornire a licitației nu este inclusa:

— valoarea terenuiilor, urmînd ca acestea să fie vîn- 
dute cumpărătorilor conform H.G. nr. 331/1992;

— influențe din H.G. 112/1992 care vor cuprinde în 
contractul de v inzitre-i umpărare a activului.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar d» redarpo 
Ghi'orghr CllIRVASA

Responsabil rfr număr 
Dorcl NEA MIE

Coreeiurn :
Emilia ACHIREt ,i Viorica URII I ESCU

MICA PUBLICITATE |1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VTNZARI ■

ViND, Dacia 1210 CN 1, 91/33000 km, 600 000 lei Petroșani. 
Aviatorilor, 54 A/53. (4400)

ViND certificat proprietate, 50 000 lei. R lății: Petrila, car
tierul Vulturului, nr. 8. (4415)

VIND apartament Petroșani-Nord. Relații: Petroșani, Gh. Ba- 
rițitl, nr. 24. (4416)

VIND aur dentar. Relații: telefon 544427. (4403)
VIND Histodil și Cimetidin, medicamente pentru tratarea 

ulcerului. Telefon: 570510. (4406)
ViND certificat de proprietate, preț informativ 50 000 lei. Tele

fon. 541447. (4418)

DIVERSE
IN BAZA AUTORIZAȚIEI 7069 din 28 mai 1992, Nicoi Ioan 

din Uricani, str. 1 Mai nr. E3/31, desfășoară activități de comer
cializare produse alimentare și industriale. (4117)

ANUNȚ
OCOLUL Silvic Petroșani, declară nule toate formele de valo

rificare a materialului lemnos de rușinoase din zona Paring, dacă 
materialul nu va fi ridicat de proprietari in termen de 10 zile de 
la apariția prezentei.

Materialul necojit abandonat in pădure periclitează starea de 
igiena a pădurii. (4414)

SCHIMB LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere Petroșani. Aviatorilor, cu gar

sonieră zonă centrală sau casă colonie. Telefon 544612. (4411)

PIERDERI
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Carpa Florin, e- 

liberată de UPC Petrila. O declar nulă. (4404)
PIERDUT legitimație de serviciu nr. 8076, eliberată de UPC 

Petrila O declar nulă. (4409)
PIERDUT legitimație de serviciu nr. 6778, eliberată de UPO 

Petrila. O declar nulă. (4408)
PIERDUT legitimație de serviciu nr. 8255, eliberată de UPC 

Petrila. O declar nulă. (4407)

DECESE

I 
I

COLECTIVELE RAlt Petroșani și APTR sînt alături de cole
gul lor ing. Drăgan Vasile în aceste clipe grele prin care trece 
ca urmare a încetării din viață a scumpei sale soții

URAGAN HERMINA
Sincere condoleanțe. (1110).

VECINII de bloc aduc un ultim și pios omagiu celei ce a 
fost

URAGAN HERMINA
și transmit condoleanțe familiei (4113).

COMEMORĂRI

TE-AI DUS ca o floare în plină tinerețe, lăsînd în urmă du
rere și tristețe

KARACSONY PETRU
Cei ce l-ați apreciat, acordați-i o clipă de amintire la împli

nirea a 10 ani de la deces. Soția și fiica.

SE ÎMPLINESC 10 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
Iubitul nostru fiu, frate și cumnat

KARACSONY PETRU
Amintii ea lui va rămine vie in inimile noastre. (4412)

AZI SE ÎMPLINEȘTE un an de la dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost un bun tată, socru ți b mic. Familia Baciu Gostel 
ți nepoții Ciprian și Sebastian nu-1 vor uita niciodată pe cel drag 
care purta numele de

GIOG CONSTANTIN
Să-i fie țarina ușoară. (4388)

S.C. NOVA IMPtX S.R.L
Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 95

— VINDE banane cn-gros.

Telefon: 515772
(1419)

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

Kor li i a I EA COMERCIALA 
.ZORI NOI" S A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
n Prefecturii județului 
II unedoara.

Director 
MIRI I A IIU IORESCU

Materialele necomandatc și nepu- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co- 
rectitudinii dalelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.

I 
I 
I
I
I
I
I
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HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Pasul dv se grăbește spre ur 

succes cu bătaie lungă.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Astăzi, după o lungă incertitu

dine, în familie veți avea o sur
priză ce spulberă pentru tot
deauna susceptibilitatea.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Nu vă mai încredcți in vorbele 

altora. Este momentul să acționați 
de unul singur.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nu vă speriați de furtună. Le
gea naturii spune că urmează 
cu adevărat vreme frumoasă.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Dacă aveți bani investiți-i. Da
că aveți idei valorificați-le. Dacă 
aveți nedumeriri — dumeriți-le. 
Este un moment favorabil,.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

în dragoste nu întotdeauna con- 
teză zîmbetul El este un apanaj 
al sufletelor necinstite.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Rolul dv în jocul care vă prin
de va fi umil major. Veți domi
na auditoriul.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Sinteți pe punctul de a pierde 
o mare promisiune. Nu e ultima.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

O masă festivă vă așteaptă. 
Scaunul vă este însă destul de 
șubred. Păziți-vă.

, GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

1 Nu faceți politică. Este punctul 
dv slab și puteți pierde calita
tea de... prieten

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Sănătatea vă face sufletul în
chis și suferiți o decepție. Nu 
disperați. Totul este trecător.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

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

O veche iubire vă răscolește. 
Ce-ați visat cindva este aproape 
imposibil. Umbra anilor... crește.

Programul TV.
MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. 1

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Film serial. MARC și SO- 

PH1E. Episodul 9.
11.35 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13.30 Voi, moților, munțilorl
14,00 Actualități.
14.20 Magazin agricol.
14,50 Avanpremiera TV.
14.55 Televacanță școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Tineri interpreți de muzică 

populară.
16.20 Lumea sportului.
16.30 Tragerea Pronoexpres.
17.00 Actualități.
17,05 Forum. y»
17.25 15, 16, 17, 18. v
17.55 Studioul economic. " .
18.25 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Film serial. HEMINGWAY. 
21,3"» Universul cunoașterii.
22.10 Vedete In recital.
22.25 Studioul electoral.
22.55 Actualități.
23.20 Sport.
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