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ACTUALITATEA POLITICĂ

Cine ne sînt candidații ?
I
I

PROPAGANDA ELECTORALA
PABTIOUL ROMÂNIA MARE

INVITĂ
pe toți membrii și simpatizanții săi, in fiecare joi, incepind 

cu ora 17, la Clubul muncitoresc Vulcan. (1151).

LISTELE DE
ln toate loca 1 itățile Văii Jiului 

au fost întocmite listele de ale
gători pentru alegerile legislati
ve și prezidențiale de la 27 sep
tembrie a.c. Odată cu întocmirea 
a prezentarea lor la organele de 
judecătorie, ele au fost expuse 
la pnnet'-le de afișaj stabilite, 
respectiv, la sediile primăriilor 
și ale secțiilor de votare. Așadar, 
toți cetățenii sint invitați să ve
rifice dacă au fost corect în
scriși pe listele de alegători, iar 
în caz de omisiuni sau înscrieri 
greșite, să se adreseze primăriilor 
pentru a se opera corecturile ne
cesare. Aceste operații se reali
zează de către serviciile de ad 
ministrație locală — secretariat. 
La primăria municipiului Pe
troșani, acest serviciu funcțio
nează la camera nr. 12. Verifica
rea listelor este necesară și pen-

ALEGATORI
tru aflarea arondăr ii străzii ar 
la secțiile de votare. O precizare 
în acest sens: f Irțâ de alegerile 
precedente, la Petroșani s-au in- 
ființ it încă două secții de votare 
la Grădinița cu program prelun
git din cartierul Carpați si la 
sala sportivă a CSS.

CONSTIT U r R EA Bl ROURILOR 
ELECTORALE

Azi. la ora 10, la sediul Pri
măriei Petroșani este programată 
întîlnirea liderilor formațiunilor 
politice pentru constituirea bi
rourilor electorale ale secțiilor 
de votare. Cu acest prilej fiecare 
formațiune politică iși va pre
zenta lista cu propunerile pentru 
desemnarea reprezentanților pro
prii în birourile electorale ale 
secțiilor de votare.

De la Ministerul Invățămintului și Științei

puținul răgaz de timp care 
ne 

ur
se 

al- 
vn

In , 
ne-a ram as pînă la data cind 
vom prezenta din nou in fața 
nelor, opțiunile electoratului 
vor cristaliza, 
tul. Este greu 
mai exista, ca 
au avut loc in 
de doi ani. partide ce vor întruni 
o majoritate confortabilă în cele 
doua Camere Legislative, 
partidismul pulverizează 
nile. Democrația iși spune 
vintul. Iată însă că. spre 
bite de campania electoraiă 
a avut loc în urmă cu doi ani. 
precum și înainte de alegerile lo
cale. în actuala campanie elf’ct'Ș* 
rală. cel puțin In localitățile mu
nicipiului nostru, nu ne cunoaș
tem candid.iții. Partidele politice 
prezente in viața municipiului nu 
și-au făcut publice listele cti can- 
didații propuși să fie aleși în 
Senat și in Camera Deputaților 
la 27 septembrie. Normal 
spiritul democrației ar fi 
ca listele respective să fie 
cute prin publicarea lor.

tuați de valul pasiunilor poli
tice dezlănțuite după intrarea in 
competiția preelectorală a celor 
șase candidați la funcția de pre
ședinte al României nu trebuie 
să uităm că la 27 septembrie, de 
Opțiunile electoratului va depinde 
viitoarea configurație a Pari 1- 
mentului și Camerelor Legislative. 
Și nu ne poate fi indiferent ce 
fel de legi și în numele căror 
grupări politice vor fi ele promo
vate, dezbătute și promulgate.

Scurta sesiune a Senatului și

intr-un fel sau 
de crezut că 
în alegerile care 
urmă cu mai bine

Pluri- 
opțiu- 

cu- 
deose- 

ce

in 
fost 

cunos-

Și

Camerei Deputaților consumată 
în perioada primei decade a lunii 
septembrie a fost un bun prilej 
pentru actualii pariam n'.iri de 
a-și face in mod mai .■ dt sau 
mai puțin fățiș propagandă elec
torală. Se așteaptă, probabil, după 
14 septembrie o revenire in forță 
pe plan local, acolo unde se va 
hotărî soarta celor ce și-au de
pus din nou canditaturile. Sem
nalele care ne vin din partea ci
titorilor pun in evidență că ne 
așteaptă multe clarificări și pre
cizări de poziții din partea can 
flidaților înscriși pe listele parti
delor politice pentru a fi aleși 
la 27 septembrie. Pe fondul scum
pirilor flin septembrie și devalo
rizării monedei naționale, în ra
port cu dolarul, îngrijorările 
populației cresc. Cifrele oficiale 
infl că noi creșteri ale șomajului 
datorită restringerii activității u- 
nor societăți comerciale și bloca
jului economic. Unele grupări 
sindicale au anunțat organizarea 
rle demonstrații de protest și chiar 
declanșarea grevelor în cazul câ 
nu le vor fi satisfăcute revendi
cările pe care le-au negociat cu 
Guvernul. La Timi?oara, episcopul 
reformat fie Oradea Laszlo Tokes 
a trecut pe post de pastor la v? 
chea sa parohie declanșînd o fii 
versiune politică sub | 
grevei foamei, tocmai aci 
plină campanie electoralii. Este 
vorba de un amestec al unui cu-
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Viorel STRAljȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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începe
Pur și simplu clin intîmplare 

s-a riimerit ca alegerile din 27 
septembrie să fie intre deschide
rea noului an școlar, pînă Ia ca
re mai sint doar patru zile, și a 
celui universitar. Doar unul din 
cei șase candidați la funcția de 
președinte, domnul loan Manzatu, 
a semnalat faptul că „invăță- 
rnintul românesc se degradează". 
Este, orice s-ar spune și 
crede, o exagerare cu 
electoral. multele și 
necazuri sint cunoscute 
ne de corpul profesoral, de 
starea școlilor și pînă Ja 
ce se numește con'.inptul 
țămîntului. Și cum chiar în 
ceste zile se desfășoară concursul 
do admitere în Invățămîntul u- 
niversitar, aspectul de fond, pre
gătirea tinerilor, face obiectul u- 
nor îngrijorări, la diferite nive
luri C'Ind dl. prof. dr. Iotul M inza-

orice s-ar 
caracter 

f< Piritele 
prea bi

la 
ceea 

in vă
ii-

Despre structura noului an de învățămint
mulți cititori i 
că circulă tot 
că anul școlar 

fi inaugurat la 
ci numai după

ne-au in- 
mai intens 
1992—1993

15 septem- 
alogerilc

nstituțiile de învă- 
găzdui secții de vo-

înlătura orice fel de

Mai 
format 
zvonul 
nu va 
brie,
generale rlin 27 septembrie. Mo
tivele invocate fie „zvoncri" și 
„răspîndaci" sînt acelea că o par
te din cadrele didactice sînt co
optate în organizarea acestor ale
geri, și câ 
ț.imint vor 
tare.

Pentru a
dubij. referitoare la data înce
perii noului an școlar, ne-am in
teresat la Ministerul Invățămin- 
tului și Științei, de unde am pri
mit lămuririle necesare. Astfel 

că, la ora actuală, sintem în mă
sură să vă prez >nfăm Structura 
anului școlar 199?—1993, așa cum 
a fost ca redactată recent, prjn- 
ti un ordin al ministrului invă-

țămîntului 
Golu.

Așadar, 
liceale se vor desfășura pe par
cursul a trei trimestre, împărți
te după cum urmează; trjm. I — 
15 septembrie — 22 decembrie; 
trim. II — 11 ianuarie 1993 —
9 aprilie 1993; și trim. HI — 26 
aprilie — 15 iunie 1903. Perioa
da de desfășurare a cursurilor 
la școlile de maiștri este reparti
zată astfel: semestrul I: 15 sep
tembrie 1992—29 ianuarie 1993; 
semestrul II: ] 
15 iunie 1993. 
institutele de 
rior de stat și 
vor deschide porțile după alege
rile generale, mai precis la 5 oc
tombrie.

Vacanțele de care vor bene
ficia elevii și studenții vor fi 
între 23 decembrie. 1992 — 10
ianuarie 1993 (vacanța de Cră-

cursurile primare și

februarie 1993 — 
Universitățile și 
învățămînt supe- 
partjculare iși

cjun); 10—25 aprilie 1993 (va
canța de Paste) și 16 iunie — 
14 august 1993 (vacanța de Vară).

Tot de la Ministerul Invățâ- 
mlnluluj și Științei sintem infor
mați că în curînd aici se va 
pune în dezbatere un nou pro
iect de desfășurare a examenu
lui de bacalaureat, care — în 
cazul în care va fi ratificat — 
va intra în vjgoare încă dir> a- 
rest an școlar. Potrivit acestui 
proiect, examenul de bacalaureat 
ar urma să fie împărțit pe două 
categorii, în funcție de gradul 

de dificultate al acestuia. Și a- 
nume, categoria A (constînd din- 
tr-Un examen mai dificil) și ca
tegoria B (un examen maț u- 
șor). Elevii care vor opta pen-

(Continuare in pag. a 2-a)
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cedes care are 
rului din 
plastic, 
de gunoi, 
fecta Și, 
la o privire 
pj tai falsul, 
mine, 
coler.
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un concurs pentru ocuparea unor j 
posturi la care participă tineri in
gineri, constitui dinlr o 
ne fie probe, printre care 
psihologic și cunoașterea 
limbi de circulație 
lâ. -- 
noi a început să funcționeze 
el este perfectibil pentru a elimi
na cota do subiectivitate 
tinerii sînt descurajați, 
abandonează școala flin 
felllrde.

in locul sticlei 
dreapta o bucală 

decupai d.ntr-un ..
Asemănarea e.te per- 

în timpul zilei, numai 
atenta poate fi de- 
Dacă ar fi după 

nu i-aș amenda pe bri
ci l-aș felicita pentru in

geniozitatea lui, care e dovada vie 
a fa]>tului că românul se des
curcă în orice situație... (Șt. C.)

COMEMORARE

școala, încep grijile
tu amintea fie „degradare" r 
avut in vedere un element 
acela de restructurare in ț 
metrul opțiunilor tineretului, 
te cunoscută tentația multor 
fesori fie justificare 
lari" in cunoștințele 
„pasarea" vinovăției 
te că și aceasta este 
zcle, chiar dacă nu 
care aparține perimetrului liceal. 
Mult mai aproape fie ad văr es
te faptul câ barai .urcatul, care 
era, cindva, floare la ureche, a 
început să fie o sită deasă. Pon
te acesta este motivul real că 
concursul de admitere în invăță- 
mintul superior nu mai este un 
concurs întrucit nu sînt con 
curenți. Dar tot un motiv real 
este criza morală, lipan do spe
ranță a tineretului caic nu mai 
arc încredere cu la absolvire va 
gâ'i, intr-o economie de piață,

a unor „go- 
elcvilor prin 
în jos. Poa- 

una din ca.i- 
principal i,

un loc de muncă pe măsura pre
gătirii Intr-o astfll de economie 
principiul care va funcționa pe 
p ața muncii va fi concursul. De 
fapt a și început întrucit în Gorj 
s-a desfășurat (ori se desfășoară)

succcsiu- 
nn test 

unei 
internațiom- 

Mccanismul unei economii 
si

Dar 
mult i 

motive
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De o aleasă ținuta și pentru 
o veșnică aduci re aminte, mier
curi la EM Paroșeni. in sala de 
ape] a avut loc comemorarea a 
zece ani de la explozia in care 
17 mineri .și-au pierdut viața și 
alți 7 au fost grav accidentați. 
Slujba religioasă a fost oficiată 
de preotul ortodox Rad Petru, cu 
participarea d-lui primar Ovidiu 
Avramcscu, a d-lni director teh
nic Vasile Pirvulescu, a lideru
lui fie sindicat dl Maftei I.

Deschiderea a fost făcută 
conducătorul tehnic al 
rii, după care părintele Rad 
slujit parastasul și s-a rugat 
numele bisericii pentru cei 
păruți, adevărați eroi ai țârii, 
re au căzut la datorie asemenea 
ostașilor pe cimpoi de luptă. In 
fața luminărilor aprinse, alături 
de icoana Sfintei Varvara. ocro
titoarea minerilor, cele două 
schimburi s-au oprit intr-un m >-

de 
exploată- 

a 
în 

d is
ca-

ment de reculegere pentru 
cii lor. lăsind o lacrimă să 
in memoria celor poate aleși 
tru jertfă. Au participat t 
brii familiilor celor dispăruți, iar 
o fanfară a orașului a adus și ca 
omagiul intr-o notă de solemn’- 
tate. intregind momentul la o 
adevărată simțire creștinească.

In încheiere a luat cuvîntul 
primarul orașului și s-au împăr
țit celor prez.enți colâcei și lumi
nări după datină, comemorarea 
bucurindu-se de primirea slujbei 
la cel de sus. pentru martirii a- 
dîncurilor, oameni cu credință 
in Dumnezeu, minerii.

Fie ca niciodată in adineiri să 
nu se mai „audă" lacrimi, ci nu
mii bucuria luminii să pătrundă 
ca o rază de speranță cu care 
fiecare dintre noi pornește în 
viața.

orta- 
cadă 

i pen- 
me.n-

Dorel NEAMTIJ

Ziarul nostru de miine
apare in S paginiM.
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Bursa certificatelor de proprietate 
inițiativă nereușită

La început, cînd „ordșul 
tablă" lua cu asalt orice 
șor relativ liber din orașul 
vârât ne-am revoltat, apoi 
Început să ne resemnăm, 
de font primii pași spre

de 
colți- 
a de

ci m 
Erau 
o c- 

conomie de piață pe care toți o 
învățăm clin mers. Gîndeain că, 
mai devreme sau mai tîrziu, ne- 
chemații se vor întoarce la ale 
lor, lăsînd cale liberă celor năs- 
cuți sub steaua norocoasă a lui 
llenncs. Contrar așteptărilor în
să. concurența nu a dus la o 
temere a valorilor, ci doar la 
creșterea prețurilor, cu diferențe1 

. nesemnificative de la un butic 
la altul.

Paralel cu acest provizorat ca. 
re tinde să se definitiveze, în 
pofida oricăror decizii și măsuri 
extreme, problema s-a complicat, 
prin apariția unei noi forme de 
construcții — acelea cu caracter 
definitiv. S-au spart fațadele 
blocurilor, s-au amenajat trepte, 
balustrade, terase, s-au înlăturat 
pereții despărțitori ai aparta
mentelor, schimbindu-le clcsti- 
nația în spații comerciale — in 
majoritatea cazurilor cu profil 
„alim ntațic publică11, dar în 
caie nu găsești nici urmă de ali
ment, ci doar sămință de scan
dal, prin abuz de licori și deci
beli...

întrebarea este: no-a fa< ut mai 
Ixigați, mai fericiți, această pri
vatizare haotica? Găsim tot ce 
vrem, la prețuri accesibile, așa 
cum am sperat? Nici pe depar
te! Scăpat de sub orice control, 
pe fondul corupției generalizate, 
acest comerț, desfășurat adesea 
li margin a leg i, cu acordul 
tacit al celor puși să o păzească, 
« îmbogățit pe unii și a sărăcit 

alții, in relație strictă cu gro
simea obrazului. Am cumpăr it, 
din curiozitate, pe bani grei, 
<eea ce alții arunca la gunoi...

Acum, primul val a trecut, pre
tențiile au crescut. Adevărații oa_ 
■icni de afaceri se pot număra
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pe degetele unei miini. Ei 
virt milioanele și vorbesc 
valută. Ei pot face lucrurL deo
sebite, cu adevărat benefice pen
tru noi toți. Dar pentru asta 
este necesară o schimbare în 
mentalitatea tuturor și mai cu 
scamă, in cea a factorilor de 
decizie, care, în numele unei 
pretinse protecții a patrimoniu
lui statului, pun bețe în roate 
adevăratului întreprinzător 
dau aprobări pentru tot felul 
„\VC-uri“, care continuă să 
sară, peste noapte, pe unde 
aștepți mai puțin. Cine se mai 
ocupă de încadrarea noilor con
strucții într-o linie arhitectonică, 
intr-un plan de ansamblu, care 
să garanteze că nu vom fi siliți 
să ne strecurăm, peste scurtă 
vreme, printre chichinețe ineste
tice, construite la repezeală, din 
bolțari, pe trotuare? Lăsînd to
tul la voia întîmplării, nu e <‘ 
mirare că mulți au început să 
regrete economia planificată, în 
caic fiecarc-și știa locul și di
recția de mers. Nu dintr-o como
ditate a spiritului, ci datorită 
siguranței pe care-o oferea celor 
cuminți și care nu știu acum ce 
să facă cu această libertate, pe 
care au primit-o fără s-o ceară, 
gratuită în sine, dar 
nic, la piață, cu un lcti ... 
Mai putem da vina, oare, pen
tru tot ce ni se întîmplă, pe 
nostalgicii comunismului sau ar 
fi mai cinstit să ne asumăm o 
parte din vină, pentru că am 
lăsat pe alții să facă ceea ce 
noi am fi făcut mult, mai bine?

Este ceasul al treisprezecelea. 
La 27 septembrie vom 1 
unui nou examen al conștiințe
lor. Avem experiența atîtor pro
misiuni care nu s-au împlinit, 
pentru că nu erau făcute să se 
împlinească. Știm încotro bate 
vintul și pe cape căciulă stă 
musca. Să alegem calea care ne 
va feri de regrete tirzii și fără 
rost 1
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Bursa certificatelor de proprie

tate, deschisă în urmă cu puțin 
timp, la Banca Română de Co
merț Exterior, s-a dovedit a fi 
ineficientă.

La vremea respectivă, inițiativa 
BRCE părea foarte bună, mai 
ales din perspectiva eliminării 
tranzacțiilor cu certificate de 
proprietate la „bursa neagră". 
Mai mult decît atît, prețul variind 
în jurul sumei de 30 000 lei pă
rea a fi rezonabil și stimulativ. 
Numai că, nu după mult timp, 
interesul pentru această bursă a 
scăzut brusc, în special la capi
tolul cumpărători. In schimb a 
crescut foarte mult numărul ce
lor care doresc să vîndă aceste 
certificate. Și ca o consecință fi
rească a acestui fapt, asemănător

oricărei tranzacții bursiere, atunci 
cînd cumpărătorii scad numer’c, 
iar vînzătorii cresc, primii sînt 
cei care stabilesc prețul. Iar i- 
cesta este de cele mai multe ori 
derizoriu. Exact același lucru s-a 
întîmplat în ultimele săptămînl 
la bursa de la BRCE, unde — în 
acest interval de timp — singu
rele tranzacții încheiate au fost 
în număr de 3 (trei) carnete cu 
certificate de proprietate, cu va
loare unitară de... 4 000 leii Asta, 
în condițiile în care la „Bursa da 
la mica publicitate14 
ating valori de peste

In concluzie, 
actuală, circa 30—40 de cetățeni 
români (chiar dacă în marea lor 
majoritate sînt romi) dorm nop
țile pe stradă, la porțile Băncii

certificatele
50 000 lei. 
la ora

• I

Române de Comerț Exterior, în 
speranța că Vor prinde vreun 
cumpărător cu... bani, care să 
le ofere un preț cit mai bun. Aș
teptarea lor pare a fi însă zadar
nică. Mai mult decît atît, în 
cercurile oficiale se vehiculează 
ideea renunțării la bursa certifi
catelor de proprietate din cadrul 
BRCE.

De unde se vede treaba
mai bună soluție rămîne — zică 
cine cc-ar zice — păstrarea a- 
cestor certificate de proprietate 

pînă la constituirea Fondului Pro
prietății Private și preschimbarea 
lor în acțiuni ale societăților 
comerciale cu capital de stat, scop 
căruia le-au fost de fapt desti
nate.

că cea

Tiberill VINȚAN

Al-

Cine ne sînt 1 
candidații ? I 
(Urmare din pagina I) |

rent religios oarecare în trebu
rile politice ale țării, cu scopuri 
diversioniste, de ațîțare a 1 
interetnice nesancționat cum s-ar 
cuveni într-un stat constituțional, 
de drept.

Se așteaptă, deci, din partea 
celor ce-.și propun candidatura 

în alegeri să vină în întîmpina- 
rca electorilor cu clarificări de 
poziție în ceea ce privește eco
nomia, protecția socială, dar și | 
atitudinea politică. In acest con- I 
text, 
litice _______
la dorințele alegătorilor. Gu atît 
mai mult cu cît campania elec
torală nu se reduce la simplii 
act de a face publice listele can- 
didaților, ci presupune întîln’ri 
cu alegătorii. La noi, însă, cel 
puțin pînă acum, campania elec
torală s-a mărginit la apariția u- 
nor afișe, pe panourile și ia locu
rile stabilite de primării.

Pe cînd vom afla în mod ofi
cial și cine ne sînt candidații în
scriși pe listele partidelor pentru 
Senat și Camera Dcputaților ?

scopuri I 
vrajbei 1 
im s-ar "

I
I

așteptăm de la partidele po- I 
:e semnale că sînt receptive |

I
I
I 
I
I
I

„Sergent44 la datorie I
Nu îți este dat de prea multe ori să vezi la fața locului un 

„maestru" al circulației dirijînd din toată ființa sa, prin gesturi 
liniare, semnale sonore și „poziție" fermă, circulația unui oraș 
la o întretăiere de drumuri. Miercuri dimineața, la intersecția ma
gazinului Jiul — piață, „sergentul" neautorizat, venit tocmai din 
Lupeni, a făcut o demonstrație de „forță" trimițînd pe unde a 
vrut mașini mici, mașini mari, căruțe și pietoni, încurcîndu-le 
multora drumul, cei mai mulți cu număr de Județe limitrofe. De
sigur, cei din jur s-au adunat ca la urs și cei mai mulți dintre 
traficanți și-au văzut de linia continuă, apăsînd pe accelerație.

Intr-un tîrziu, descongestionarea s-a terminat, fluierul s-a: 
auzit tot mai departe, „sergentul" cu flori în mînă a coborît pe 
artera ce ducea spre piață.

Și totuși, lucrurile nu trebuie lăsate așa. Intr-un oraș civilizat) 
în care modernul, e drept, se lasă așteptat, asemenea fenomene 
trebuie dacă nu evitate, cel puțin estompate. Chiar dacă cel în 
cauză nu are nici o vină.

N-am văzut pe nimeni dintre „oficiali" să ia vreo măsură de 
a-1 scoate pe cel cu „sufletul" dus, din zona de expunere și a-1 
reda sie însuși, ca un respect față de publicul civilizat, prezent 
„în timp", sătul de atîtea elemente mult mai (ne)economice, mult 
mai apăsătoare care atentează zi de zi la liniștea și... sărăcia lui.

Parcă nu ne strica un asemenea spectacol, dar nici desfășu
rarea lui, în plină zl, nu a ridicat cota de interes peste preroga
tivele celor aleși, de a veghea la sănătatea mintală a orașului, ca 
un răspuns la aplauzele bine-venite cîndva, nu cu mult timp în 
urmă. Și dacă un „sergent" a fost miercuri, 9 septembrie, la „da
torie", nimeni dintre edilii marilor probleme nu și-au făcut în 
nici un fel apariția. A fost, probabil, un fleac, o pastilă. Gineva 
dintre mulțime, oprindu-se la semn, a exclamat: „Dacă un „Dră- 
gan" dirijează astăzi circulația, atunci cu siguranță că mîine, un 
altul, va conduce și orașul". Ce triste vremuri am ajuns I

Dorel NEAMȚU

RETEZATUL | 
pășune ?

Pentru pamint, oamenii 
in stare â calce totul în picioare, 
•Ic la om nit pinii la legile scrise 
ți nescrise ale lui Dumnezeu și 
ale oamenilor. Unii s-au judecat, 
alții au ucis, P' ntru o palmă de 
pârrrint pe care abia poți sapa « 
groapă de mormint. Pamîntul 

negrul pamint, nu ia ochii, 
«mințile-..

La Surmizcgctusa, țin ani. 
pe vestigii. Îngropam un trecut 
glorios în mocirla prezentului.! 
Cui îi pasă? Chiar și în numele 1 
legii s- au comis multe nedreptăți, 
darmite atunci cînd fiecare pune ■ 
dreptul său d- asupra drepturilor ■ 
tuturor? 1

M;u aproape de noi, ca să ve- 
deți că răul se extinde ca pecin
ginea, „muriți" întregi din maJi 
vul Retezat au fost scoși la lici
tație și tr msform iți în pășune. 
S’arcuț Național Retezat își tră
iește poate, ultimele zile. A cui 
c vina? Cine a dat aprobările? 
Există documente semnate 
membri ai Acarii mici Române. 
■ are și-an d it girul pentru o as.1- 
menea acțiune, iar acum dau vin I 
pe primai ii. Primăriile trec, a 

i • adwmiile trec, Retezatul înminr 
■Ilar ctlrn? Ge lUușteniri1 Lisam 
color ce vin după noi? (

Slcfan < IMl’Ol

I Despre structura noului an
(Urmare din pag. 1)

1 ’ ade II
I
I
I 

f.șt. c.) |

In ziarul de miine!
—

PROGRAMUL ' 
TV 

SĂPTAMiNAI |

I
»

I

tiu examenul de categoria B nu 
vor putea susține ulterior exa
mene de admitere în învățămîn. 
tul superior, ci numai în școli
le de maiștri ori postliceale. Ei 
pot susține însă oricînd și exa
menul de categoria A. Elevii ca
re vor opta însă pentru exame
nul de bacalaureat A pot susți
ne examene de admitere în în- 
vățămîntul superior. De aseme
nea, la cerere și aceștia pot sus
ține, în alt an, și examenul 
categoria B.

O' informație de ultimă 
furnizată de către MIS, vine

", • *♦. * »»

De la cinci in sus ajunge

I
I
I 
I
I

1
I
I
I 
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doar apa... de, ploaie

de

oră, 
să-i

scutească 
re ne-au 
în multe 
Jiului nu 
lare, sau 
mult prea scumpe pentru buzu-. 
nărui acestora. Prin Ordinul mi
nistrului învățămîntuliui și știjrn 
ței nr. 8665/1991 se prevede clas 
că „elevii trebuie să se prezinte 
la cursuri în ținută deoentă, po
trivit v î r s t e 1. Ținută 
care — la inițiativa comitetului 
de părinți — poate fi și o unit 
formă originală". Așadar, obli
gativitatea uniformelor școlare 
este relativă, la toate formele de 
învățămînt. _4

de griji pe părinții ea-s 
informat și pe noi că, 
din localitățile Văii 

se găsesc uniforme șco- 
dacă se găsesc sinU

_ 1 «T- *. ▼ ▼ V ’ ~ -■ ~

I începe școala, încep grijile
(Urmare din pagina I)

li văd <le cilva timp bun. In 
fiecare după amiază. Sînt < mi 
aceiași cetățeni. Și gălețile pe 
care L duc in mînii -.int aceleași.

m și iau apa de la cișmeaua 
de lingă magistrala do termofi- 
i arc. La început, am crezut că o 
folosesc la cotețe, 1 . prepararea 
h rinei pentru porci. Dar nu. In- 
tr>bindu-i pe cițiv.i, am .aflat ci 
o duc acasă. Asta pentru că, la 
eta jele supei ioarc ale blocurilor 

do pe strada l’repar.ațici din 
\ uli an, nu aj 
pre cea cabla
l’a, sa nil mint, 
un cel.’ițe iii mi 
o minune ră <i aji
l.i etajul al nouălea.

(•'

3

clocotită Dumnealui 
minunea" prin fap- 
?a zi, de serviciu la 
lic era o doamnă

mai fi, Cll- 
ascincnca

„turnurilor" sau 
cum sint denumite 
zece claie, bl aștep- 
privcsc la robinet ■,

„( Iar. • • inc acolo.

Glx’orghc OLTEAN I1

Ioan 
fapt, 
doar 

învă-

Mai interesant este că dl. 
Mânzatu semnalează un 
chiar dacă are în vedere 
părțile mai întunecate ale 
țamîntului, dar nu are o alterna
tivă. La urma urmei este o uta- 
pic să crezi ca se poate schimba, 
«aproape peste noapte, mentali
tatea atîtor .și atitor cadre didac
tice, dar și a tinerilor. Și totuși, 
majoritatea învățătorilor și pro
fesorilor, au intim it în chip stră
lucit, altminteri nu se pot expli
ca miile de elevi eminenți, pre- 
zenți ia olimpiadele școlare. De 
aceea s-a creat recent o fundație 
pentru elevii supradotați.

Intri1 bacalaureat și actualul 
concurs de admitere în învăță- 
mînlui superior se pot Tace o 
mulțimi1 de legaturi, dai caic șo

cuvin a fi judecate numai în con
textul restructurării psiho-socia- 
le a tineretului care este mal 
frățnintat de prezent, înccrcînd 
să întrezărească perspective mal 
însorite. Acum se știe și se poa
te verbi, că doar de aceea este 
democrație, de un conflict între 
generații (o generație fiind apre
ciată la 30—35 ani) dar care 
consumă, invariabil, la 
psihologic, dar cu influențe 
claie adeseori tensionate, 
că și în acest delicat 
s-ar cuveni să se aplece 
tuturor celor chemați să 
caturi, mal ales familia.

Dar începe școa’i șl 
sporesc. Cadrele didactice 
pc-ale dumnealor, elevii 
lor, părinții pe ale copiilor la al 
căror viitor tot gîndesc zi și noap
te.

se 
nivel 

so- 
Poate 

domeniu 
urechea 
fie cil’J-

grijile 
le au 
pc-ale
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..TEMERARII
Ne-a căutat la redacție antre

norul Delta-clubului „Temerarii** 
din Petroșani, dl. Romeo Roșia, 
pentru a relata o mare bucurie, 
o neașteptată bucurie pe care a 
trăit-o, împreună cu un alt mem
bru al clubului, tânărul pilot 
sportiv Matyas Kalman. Cei doi 
au reușit o performanță la care 
nu visaseră niciodată: să „cuce
rească" cerul Genevei, să zboare 
deasupra Văii Chamonix, a dife
ritelor localități de la poalele 
Mont-Blancului. Pentru a-și ar
gumenta bucuria, vizitatorul ne-a 
prezentat și un set de fotografii 
color realizate în timpul depla
sării în țările vizitate: Elveția și 
Franța. Fotografii de excepție, 
pe care, dată fiind lipsa condi
țiilor de reproducere tipografică, 
le-am admirat, dar le-am lăsat 
proprietarului să le așeze in al
bumul personal.

Așadar. în cursul lunilor iulie- 
august, timp de vreo cinci săp- 
tămînî, cei doi membri ai Delta- 
clubului „Temerarii" Petroșani 
au fost oaspeții unei renumite a- 
sociații similare din Elveția 
Para-Delta-Club „GENEVE". Sco
pul invitației a fost un schimb 
de experiență cu piloții sportivi 
elvețieni și francezi din zonă. In 
timpul cantonamentului la Gene
va. la poalele masivului Saleve, 
„temerarii" noștri au executat 
zboruri de antrenament în zona 
renumitului masiv muntos cu 
deltaplane și au urmat un curs 
practic de zbor cu paraoante în 
cadruț renumitei școli din acc.t 
mare centru cultural și turistic 
al Elveției.

Dincolo de impresiile deosebite 
și valoarea experienței cîștigate.

« » NOȘTRI PE CERUL GENEVEI J
su- 
ex- 

cepție — de zbor ale colegului 
său de club Matyas Kalman. 
Tinărul pilot-sportiv este un fiu 
al Lupeniului, miner la EM Pa- 
ro.șeni și unul din cei mai vechi 
și mai valoroși sportivi și Delta- 
clubului „Temerarii**. Tinărul 
Kalman a zburat în diferite zone 
ale masivului Saleve, ale Văii 
Chamonix, la poalele Mont-Blan- 
cului, survolînd localități renu
mite ca Albertville, Mieussy, Tho- 
lom, Evian etc. Tinărul a atins 
în cursul zborurilor întreprinse 
în Elveția și Franța, deci, zone 
și condiții atmosferice deosebite, 
înălțimi de 2000—3000 metri, men- 
ținîndu-se în zbor cu deltaplane 
și parapanta cîte 20—30 de mi
nute, gazdele din ambele țări râ- 
mînînd profund impresionate de 
performanțele pilotulul-sportiv 
român, performanțe ce rivalizau 
cu propriile lor performanțe.

„In timpul cît am fost oaspeții 
zburătorilor elvețieni și francezi, 
între noi s-au legat strînse relații 
de prietenie și colaborare, ne 
spune dl. Romeo Roșia. Am ră
mas profund impresionați de os
pitalitatea gazdelor, de echipa
mentele lor de zobr, de mare 
performanță, de condițiile minu
nate de care se bucură pentru 
deplasare și cazare în timpul an
trenamentelor de zbor, de spriji
nul de care se bucură din partra 
sponsorilor locali și conducerilor 
de clubul. La plecare, gazdele 
ne-au donat diferite materiale 
sportive de valoare, mai multe 
parapante, piese pentru dclta-

dl. Romeo Roșia a ținut să 
blinieze demonstrațiile — de

plane ctc., un real ajutor pentru 
noi în perfecționarea pregătirii 
noastre, în ridicarea performanțe- J 
lor zburătorilor noștri. Ce să mai I 
zic? Mă doare sufletul cînd mă -

I 
I

gîndesc la condițiile minunate de 
care se bucură cei ai căror oas
peți am fost și .chinurile în care 
ne zbatem noi pentru a supra
viețui. Dar ne bucurăm că, pen
tru prima oară, am putut să 
ajungem peste hotare. Pentru a- 
ceasta sîntem recunoscători gaz- e 
delor noastre, mai ales domnilor d 
Andre Roessinger, președintele | 
Delta-clubului „Geneve" și Kints 
Guy, reprezentantul cluburilor de ! 
zbor cu parapante din estul Fran- | 
ței. Datorită lor ne-am bucurat “ 

......... , I 
Elve- | 
o ex- I

I
I 
i •

_ _ a
înlir- |

de condiții deosebite de cazare, • 
deplasare, de zbor, atît în F' 
ția, cît și în Franța. A fost o ... 
periență unică pentru noi și dat 
fiind că vizita a avut regim de 
reciprocitate, sper să le putem 
oferi și noi condiții de a ne vi
zita țara celor doi pe care-i aș
teptăm la noi. In ceea ce ne 
privește, urmează ca în viitor să 
fie găzduiți tot în Elveția încă 8 
sportivi ai clubului „Temerarii". 
Deocamdată, pot să spun că i 
luna care a trecut de la întoar- 
cerea noastră, beneficiind de do- 
tarea pe care am primit-o prin i 
donație, 5 sportivi, membri ai I 
clubului, au învățat deja să ’ 
zboare cu parapante. . *

Vreau să închei mulțumind 
sponsorilor noștri locali — RAH, 
EM Dîlja și prietenului Portase, 
pentru sprijinul ce ni l-au dat 
ca să răspundem invitației și să j 
ne putem deplasa în Elveția. I 
Sper să fim sprijiniți și în vi- ( 
itor". Ioan DUBEK

i

i

NICU LIXANDRU a
După examenul de promova

re, ținut la București în data 
de 15 august, cunoscutul arbitru 
djvizionar din Valea Jiului, fos
tul jucător de fotbal al Jiului, 
Nicu Lixandru, a 
lotul arbitrilor de A, 
Cît de curind să ridice 
pe stadioane unde pînă 
pășea doar ca fotbalist.

Singurul reprezentant 
dcțuluî Hunedoara și-a 
cum se cuvine misiunea, 
că după doi ani de fost divizio
nar G, comportarea de pînă a- 
cuni, a obligat comisia să se

promovat în 
urmînd 
steagul 

acum

a] ju- 
onorat 

maj ales

promovat in iotul A
prevaleZe de litera regulament 
tului acccptîdu-i cererea și sem- 
nindu-j apoj diploma. In cei 13 
ani de arbitraj nu a avut nici 
o disensiune cu sportul, nici un 
for superior nu l-a avut do 
„client", și nici o echipă na 
l-a recuzat de pe foile de arbi
traj.

Ne face plăcere de a consem
na evenimentul, mai ales că lc- 
gile sportului scot la suprafață 
mai mult ca oriunde caractere^ 
dorindu-i succes și aici, pe pla
tourile mai înalte ale competi
ției și ale competenței.

La mare luptă
MINERUL GHELARI — MI

NERUL BARBATENI 3—1. Deși 
.jocul a fost în mare parte echi
librat, gazdele șî-au valorificat 
avantajul terenului cîștigînd în 
final la 2 goluri, dar rezultatul

a stat mereu sub semnul echili
brului. Echipa din Bărbăteni a 
arătat o bună condiție fizică șî 
numai cîteva inexactități în a- 
părare au făcut ca în final să nu 
se înregistreze un rezultat do 
egalitate.

Ti ti Frățilă, învins
AS PAROȘENI — GAZ 

TAN MEDIAȘ 1—0 (1—0). 
deosebit de disputat, în 
peții, noua echipă a lui 
țilă, fostul dinamovist, 
elîrză rezistență elevilor
Tonca, dispuși să-și lase ghetele

ME- 
Mcci 

care oas- 
Titi Fră- 
a opus o 
lui Gogu

PRECIZARE

(D

E

it

Semnalam cu citva timp în 
urmă, faptul că un cetățean, că
ruia la vremea respectivă, 
i-am aflat identitatea, a vrut 
dea anunț in ziarul nostru 
vrea să vindâ un copil. Fapt 
senzație, pe care mărturisim 
nu l-am mai întilnit, la noi 
Valea Jiului.

Ei bine, ieri dimineață, n 
vizitat la redacție cetățeanul res-

CV.
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pe gazon, pentru o victorie do 
prestigiu, în fața unui public nu 
prea numeros, nici generos, dar 
în fața unei echipe cu un Cenan, 
fost divizionar A, pe post de „cel 
mai bun de pe teren**.

Scorul a fost deschis în min. 
3, cînd la un atac în forță al gaz-, 
delor Somcșan trimite în pro- 
pria-i poartă, aducînd golul. Se 
a urmat au fost marile ratări - 
gazdele prin Iordache, Stcfonl, 
Năcrcală, Nelconi, Dicuț, Stan- 
ciu, iar oaspeții prin Someșan, 
Cenan. Matei și o luptă pentru 
balon în care clujeanul Pop Flo
ri* nu întotdeauna a apreciat 
corect faza. Cioară, Ispîr și So- 
meșan s-au ales cil cîte un car
tonaș galben, iar Gogu Tonca cu 
o mare victorie. Celelalte re
zultate: Arsenal Reșița — Mine
rul Uricani 1—0; Cimentul Fieni 
— I’C Caracal 8—1; CS Tîrgovîș- 
te — Șoimii Sibiu 2—1; Minerul 
Mătăsari — Victoria Curtea de 
Argeș 2—0; Dacia Pitești — Mi
nerul Lupeni 3—0; Minerul Ani
na — Rova Roșiori 4—2; CSM
Caransebeș — M. Slatina 3—1 I 
U. Alexandria — E. Fieni 3—0; ' 
M. Sadu — Petrolul Stoîna 3—0.

pectiv, dl. Constantin Arscnc din 
Vulcan, actualmente șomer, a 
cărui soție este în penitenciar.

Omul, fiind șomer a rămas cu
trei copii, dintre care cel mic, 
in virstă de un an și două săp- 
tămîni șl aflat Ia mare : 
re a încercat o asemenea leșlr»,

Acum, ne spune că și-a i 
vat situația, cel mic dintre copii

I
strîintoa- I
Cji înșira, ’ 

rezol- | 
• " - J **-*» — . . . . V- COpil _
fiind preluat tic Spitalul Vulcan, I 

îl---- .„1 __--1» "

Ipe unul îl crr >te el, iar pe celă
lalt o rudă apropiată. Și nc-a mai 
spus dl. Arscnc că regretă foarte ■ 
mult că a încercat să recurgă la | 
acest gest necugetat, de care li 
este rușine și îi parc rău. Să-l 
credem pe cuvinl si să-i dmlm 
s-jcces I (Gh. 0.)

I 
I

Campionatului Mondial *
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REZULTATELE MECIURILOR 

OIN ACEASTA TOAMNA 
ANUNȚA POZIȚIA DE LIDER 

AL GRUPEI A 
GRUPA A IV A

ROMÂNIEI 
EUROPEANA

ȚARA GALI-Miercuri seara:
LOR — INSULELE FEROE 6—0.

C'n această victorie, Țara Gali
lor, obține primele două puncte, 
într-un clasament în care Bclg’a 
conduce, deocamdată, ostilitățile.

Cine dă apă caldă pompierilor militari ?
livrarea de apa caldă menajera pentru populație a început 

mult. Nu același lucru î| pot spune însă și pompierii militari 
de Ja unitate i de pompieri din Petroșani.

O oarece aceștia, săbii după cite putem bănui dc apă rece 
are „lucrează" aproape zilnic, ar mal face și ci o bale caldă, ar 

mai spala « haina ori o lenjerie murdară. Toate acestea sînt 5n-..î 
imposibil-- pentru ei, deoarece unii au impresia că militarii n au 
nevoie de apă calda, ceea ce după cum am spus, c-șlc fals.

Domnilor de la RAGGE Petroșani, nu știm dacă cineva dintre 
dumneavoastră a. cunoscut viața de soldat la arm i pompierilor, 

nde pă ’iinzi prin foc, prin fum ori prin cenușă și după acerba 
lupta cu flăcările sa revii la cazaimă și să nu poți face măcar un 
duș cu apă caldă. Probabil că nu știți toate acestea. Insă, în nu 
mele acestor militari dirji (raro în fond sînt tot locuitori al ora 
-ulm), stingcți-Je și Jor „forurile", liviîndu-lc apa caldă dc caro nu 
„tita nevoie.

?'.l

In general, ne bucurăm dacă poșturița 
ne aduce vreo scrisoare. Ne uităm po 
partea cealaltă a plicului și bucuria e vu 
atît mai marc cu cît persoana care ne 
seric ne este mai apropiată, vreun prie
ten vechi sau rudă. Dar suspiciunea inter
vine cînd expeditorul nu-și indică identi
tatea, nu-și scrie numele și adresa pe 
plic. Și atunci stai și le gîndești, cinc-o fi 
și ce o li vrînd ?

Așa am primit două plicuri pînă acum 
cu adresa relativ incompletă, 
mi-a luat adresa din cartea de 
persoana care în timp de o lună 
scris de două ori cîte o scrisoare, 
cu mina, cealaltă trasă la xerox. Și 
nu-mi trezească vreun dubiu pe al 
plic a scris „pe stingă". Nu trebuie 
grafolog pentru a-ți da scama că e 
eași mină". Și pentru ca să mă 
și mai tare piperul pus sub nas", indivi
dul a pus o ștampilă dubioasă pe a] doi
lea plic, îneît poștărița m-a taxat cu 20 
Ici și ml-a dat două timbre de 10 lei pen
tru că plicul nu era timbrat...

Am primit'cil VUM Iun,i In urmă pfima 
scrisoare... Să vezi și să nu crezi 1 Fără 
a pune ti'Iul obișnuit, domnule x sau 
stimate domn, autorul intră direct in su
biect și-mi declară că scrisoarea este adu
cătoare de noroc... Asta-i bună I A dat 
norocul peste mine, căci umil din Filipi- 
nc a primit ca din smin 40000 de dolari, 
altul a cîștigat nu știu cîte milioane, etc, 
etc. Ei, dar urmează și amenințarea. Dacă 
nu scriu 20 de exemplare similare (copii) 
după epistola lui în decurs de 96 de 
și nu le trimit la 20 de cunosenți 
priit'-ni, atunci se rupe lanțul și mă 
teaptâ o mare nenorocire. Am dat 
dracii’, mi-am zis. Și n am scris nici 
scrisoare așteptind să dau dc dracul, 
nă acum sini bine mcrcl. Doar atît c;i 
primit și a doua scrisoare, cu aceleași 
țioveșli de adormit copiii. Daca ascult de

Probabll 
telefon 

mi-a 
scrisă 
ca să 
doilea 
să fii 
„ace* 

„piște

oro
SUI 
a .'

< le 
o 

;’i- 
am

O>
o o
O 
<0 
0)

0)

bunul meu „binevoitor necunoscut**, după, 
socotelile melc ar trebui să copiez primai 
scrisoare de 20 dc ori, apoi s-o copiez ți1 
pe cealaltă (xeroxată) tot de 20 de orL 
Treaba asta m-ar costa cam 20 de ore do 
muncă (pentru 40 de scrisori). Ei, dar sâ 
vedem și aspectul „economic" : 40 plicuri^ 
= 80 lei, 40 coli dc hîrtic = 80 lei, 40 
timbre a 10 lei = 400 leii, deci total 560 
lei. Asta în situația că sînt băiat cuminte- 
și mă conformez șantajului „binevoitorii-? 
lui" meu... (sau poate or fi doi).

Probabil cine mi-a trimis a doua seri- , 
soare xeroxată (sau chiar persoana di
nainte) a uitat sau n-a știut că scrisorilor 
trebuiesc copiate cu mina (așa scrie înv 
prima scrisoare) căci altfel pățești ca șiî 
ținură din California, care a bătut la ma-J1 
șină cele 20 de scrisori și și-a paradit au--. 
tomobilul într-un accident. Ei, dar după 
ce a scris 20 de scrisori și lc-a expediaf 
in termen de 96 dc ore, cineva i-a făcut' 
cadou o mașină nouă. Extraordinar III

Deoarece scrisorile dau exemple Je 
„corespondenți indisciplinați" și care pă-4 
țese citc ceva și care apoi Se pun pe trea-| 
bă și scriu imediat, primesc o recompensă-» 
grasă.

Acum, dc.și au trecut cele 96 de ore de j 
cînd am primit cele două scrisori „fantaT-<, 
tico-științifice“ cu povești cu caro s-ar fi, 
nmuanl și Baronul Munchauscn, stau pe 
xinduri.

Lusînd, insă, gluma la o parte. sr cu
vine să medităm puțin... Cine :.int .uită
rii, respectiv inițiatorii unor asemenea 
timpenii ? Cine le pune la treabă să scrii* 
„pe rupte", să copiezi toate 
bune dc adormit copiii ? Cine 
gindmi oami-ni naivi și slabi 
Cu ce scop, dar cu ce drept ?

Noroc că nu cred să fie mulți __ ____
și creduli de care să rida CÎțiva escroci-^ 
(s.iii (i-ctini).

Ion GILCF.SCU,
Petroșani -

afirmațiile, 
pune p.ej 
de înger

amatori
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i DIN PRESA STRĂINĂ
(Articol p luat din SAARBRUCKER ZEII UNG)roj

1 Di’; ă caderea „perdelei de fier", in urmă cu trei ani, cei din 
'Euioi a le Est au prolitat de aceasta pentru a-.și împlini dorința 
dc a avea o marina „occidentală", din gama celor de lux. Cererea 
era net superioară ofertei, și aceasta in timp ce nevoile de „ber- 
Jine" de lux au crescut de asemenea, foarte mult in Kuweit după 
războiul din Golf.

Poliția germ.mă afirma că furturile de autoturisme au crescut 
considerabil. Faptele ii dau dreptate: 63 de mii de autovehicule au 
dispărut in cursul primelor șase luni ale anului și este probabil 
pa bariera de 100 0(10 să fie atinsă pina la sfirșitul lui 1992.

Furturile autoturismelor nu au fost niciodată atît de nume
roase. Poliția reclamă de mai mulți ani că este necesar să crească 
efectivele pentru a putea să combată mai bine acest flagel. Dar 
responsabilii politici fac urechea surdă I Se pare că nu au sesizat 
prea bine aspectele probi, mei. Furtul unei mașini nu este consi
derat un delict atit de grtiv ?! După toate, păcatele sint suportate 
de... companiile de asigurare.

Furturile mașinilor sint cîteodată atît de frecvente că Federa
li

10 la sută a primelor de asigurare incepînd cu

ANIVERSARI
FAMILIA Olăieru urează fiicei Mariclca un sincer „La mulți 

ani !" și împlinirea tuturor dorințelor. (4448)
PENTRU Viorica Ungureanu, la aniversarea zilei de naștere, 

fericire, sănătate, „La mulți ani!". Cu dragoste părinții și copiii. 
(4507)

PENTRU d-na Dora Năsui, cu prilejul aniversării zilei 
naștere, colegele îi adresează un- călduros „La mulți ani !“.

VINZARI
VÎND Volkswagen Golf, consum 6,5. Relații: Petroșani, Inde

pendenței bl. 21, ap. .1. (4510)
VlND urgent apartament 2 camere (zona piață). Diverse faci

lități (prefer cumpărători serioși). Telefon 544958, 544075, Petro
șani. (4426)

VlND BCA construcții și instalație pentru produs 
Iefon 545732, zilnic între orele 10—14. (4509)

VlND cutie de viteze și planetare pentru Trabant. 
Aviatorilor, bloc 64/2. (4445)

HOROSCOP
FECIOARA 3

(23 august — 22 septembrie)
Astăzi sînteți predispus(ă) a 

încurca... borcanele.

de

sifon, Te-

Petroșani,

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Echilibrul dvs. va fi apreciat 
de cej din jur. Atenție însă, 
să nu alunecați prea mult la... 
stînga.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Dragostea este cel mai bun re

fugiu. Nu încercați să o folosiți 
însă ca... instrument.

ția companiilor de asigurări de automobile a decis să anunțe 
majorare de peste 
luna octombrie.

Iată ce incită 
lor politici pentru 
de autoturisme.

Aceste furturi 
activități se întind de asemenea asupra traficului de droguri 
de devize liber convertibile nu pot fi, în nici un caz luate 
fiind inofensive.

NOTA REDACȚIEI. Și cind te gîndeșt! că la noi, țară unde 
criminalitatea a atins cotele unei reale „explozii" după 1989 —
autori fiind, în majoritate țigani — un candidat la președinție, 
«Jomnul Emil Constantinescu, susține in gura mare pe la toate 
.bisericuțele electorale" că trebuie desființate și organele de or
dine. și procuratura, și cîte și mai cîte. Probabil, potrivit logicii 
domniei sale, Germania nu este un stat de drept, un stat demo
cratic. DLXIT 1

opinia publică să facă presiuni asupra oameni- 
a se lua, in sfirșit, măsuri împotriva furturilor

fiind organizate de bande criminale ale căror

ca

Horațiu ALEXANDRESCU

•«•••••••••••••••••••••O

COPIATOARE
RANK XEROX

I

prin S.C. ZORI NOI S.A.
Relații la telefon

93 - 545972

Societatea comercială
Comlemn“ S. A. Deva

CU sediul in Deva, str. Decebal, bloc 
LICITAȚIE 

ziua de .31) septembrie 1992, ora 
locația gestiunii, depozitul pentru desfacerea niateria-

„C“, parter, scoate la

10, pentru atribuirea

r

in 
iri 
1elor dc construcție și combustibili soliz.' Petroșani.

Informații și documentațiile necesare se pot obține 
de solicitanți la sediul societății și Ia telefon nr. 95/626181, 
pină la data de 20 septembrie 1992.

V1ND microbuz Volkswagen, pe benzină, transport 
~ ' 544158. (4438)

medicamente pentru

marfă sau
persoane, stare tehnică foarte bună. Telefon

VlND Histodil și Cimet.din, 
ulcerului. Telefon 570510. (4406)

VÎND convenabil baracă metalică, 16x8 m. Relații 
545923. după ora 17. (4434)

VÎND garsonieră Petroșani (zona Pieții), str. Avram 
bl. 2A/24. Poate fi folosită ca spațiu comercial. (4450)

VlND mobilă dormitor cu furnir de nuc. Relații Ia 
545460, după ora 20. (4502)

VlND video-player Oiion. sigilat, cu telecomandă, preț 70 000 
macle in Japonia. Telefon 543853. (4515)

DIVERSE
LA 13 SEPTEMBRIE 1992 la mormintul lui Avram Iancu 

la Țebea se va închina și domnul GHEORGHE FUNAR 
candidat la Președinția României.

O întîlnire așteptată: PUNR — dumneavoastră. (4436)
SCIIIMBURI-INCIIIR1ERI

TINERI căsătoriți, căutam cameră pentru închiriat în 
șani. Telefon 543428. (4506)

SCHIMB apartament 3 camere Petroșani, central, C-tin 
bl. 8, sc, II, et. I, ap. 14, cu apartament 2 camere, aceeași 
Relații: zilnic între orele

SĂGETĂTOR
(’? noiembrie — 20 decembrie) 

Norocul este la un pas de dvs. 
Nu-i dați cu piciorul.

lei,

tratarea

telefon

telefon

de

Petra-

Miile, 
zonă.

18—20. (4511)
pierdere
cu acte lingă Școala nr. 1 Petroșani (se-
Telefon 545547. (4508)

PIERDUT portmoneu 
diul vechi). Recompensă.

PIERDUT carnet student pe numele Mocanu Gelu, 
de UT Petroșani. 11 declar nul. (4443)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gyorfi Robert. 
eliberată de UPG Petrila. O declar nulă. (4447)

PIERDUT tichet butelie seria A, nr. 930. eliberat de Centrul 
de preschimbare Petrila. 11 declar nul. (4428)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rotaiu Niculina, 
eliberată dc UPG Petrila. O declar nulă. (4427)

DECESE

eliberat

GENU TUȚU și familia anunță cu durere încetarea 
viață, după o lungă și grea suferință, a celui care a fost 
socru ți bunic

DUMITRU TUȚU
Inmorminiarca arc loc azi, ora 15. Cortegiul funerar 

<lc la Biserica Evanghelică. (4-119)

din 
tată,

pleacă

SOȚIA Maria, fiul, fiica și ginerele anunță, cu o nemărgini
tă durere in suflet, decesul celui caro a fost

VUIERIC II ADAEBERT
cel mai minunai soț și tată. Nu-1 vom uita niciodată.

Inmormintarea are loc azi, ora 11,30, cu plecarea dc la do
miciliul din Petroșani. (1514)

COMEMORĂRI

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Astăzi este ziua cea mare. 

Toate merg „ca pe roate".

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie) 
Surpriza vine prin... telefon.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Azi sînteți prea irascibil(ă). 
Prezența dvs. va fi o povară 
pentru prieteni. Renunțați!

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Mină bună în afaceri!

f
>
9
I
>

SC. „Voievodul" COM S.R.L 
PETRILA

•— bere I’ils Timișoreană
— bere Scmenic

r*

i

1

■

Relații suplimentare: (aminul Cultural Cimpa. (1501)

• •
V

ECHIPA DE SERVICIU■ >
Secretar de redacție 
Gheorghe ClHRVASA 

. Responsabil de număr 
Ștefan CIMPOI

PĂRINȚII Oprișoni Ferdinand și Anisoara, cu adincă durere 
în suflet, anunță împlinirea a șase ani de la decesul fiului lor 

NANDIȘOR
Nu 1 vom uita niciodată. Lacrimi și flori pe mormintul Iul. 

(4440)

UNCHIUL Ilic, mătușa Rodica și verișoarele G ibi și 
cu aceeași durere în suflet, anunță că s-au scurs 6 ani de la 
sul dragului lor

NAND1.ȘOR
Nu-1 vom uita niciodată. Lacrimi și flori pe mormintul 

(4441)

Iulia, 
dcce-

Iul.

FAMILIA anunță cu aceeași durere, că au trecut 6 săptămîni 
de cind i-a părăsit pentru totdeauna cca care a fost

BALAN ANl'f’A (Ani)
Nu o vom uita niciodată. (4516)

la

pc

UN GINI) pios pentru
CSALOKA IOSIF 

împlinirea unui an dc la deces.
Nu-1 vom uita niciodată. Soția, copiii șl mama. Lacrimi șl flori 

mormlnt. (4503)

Cotidianul de opinii |l Informații al 
Văii Jiului „ZOltl NOI" este realizat de 

-oi IFTAIEA COMERCIALA 
„zori noi sa. 

înființată contor m Dc 
. ciziei nr. 208/12 06 1991 
ii a Preiei furii județului 
■: Hunedoara.

Director
MIR< I A 1IUJORESCU

Materialele necomandate $1 ncl’U- 
blicate nu restituie. Responsabili
tatea morală și juridicS asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.
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I 
I I

TAUR
aprilie — 20 mai)
pus circiuma în drum 
cu un scop. Atenție să

(21
Cine-a
facut-o 

nu-i cădeți în capcană.
a

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Bucurațț-vă de răgazul pe ca- 
re-1 aveți, împreună cu familia.

RAC 
(22 Iunie — 22 Iulie)

„Imbătați-vă. Imbătați-vă cu 
vin poezie și dragoste...**

LEU
(23 iulie — 22 august)

Ar fi bine să vă revizuiți ati
tudinea. Cel puțin în materie do 
politicăl

7,00

10,00
10,20
10,30
10,40

12,10
12,35
12.55
13,40
14,00
14,20
14,50
15,10
15.45
16,15
16.45
16.55
17,00

18.00
18.30
19.30 
20,00 
20,35

21,35
21.55
22.25
22.55
23.20

Programul TV.
Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.
Actualități.
Agenda electorală. 
Galendarul zilei.
Film artistic. 1NTR-O SEA

RA, UN TREN. (Franța-Bel- 
gia, 1968).
Super Channel. 
Descoperirea Planetei. 
Ora de muzică.
Actualități. 
Mondo-muzica.
Medicina pentru toți. 
Recital de operă. 
Preuniversitaria.
Forum.
Limba noastră.
Tragerea Loto. 
Actualități.
Emisiune în limba germa

nă. Știri, noutăți, inițiativa. 
Dosarele istoriei.
Studioul electoral. 
Desene animate. 
Actualități.
Film serial. DESTINUL FA
MILIEI HOWARD. Ep. 38. 
Reporter ’92.
Top 10.
Studioul electoral. 
Actualități.
Sport.
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