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la punU-lc de desfacere a bute- 
liil-r către populație, erau pri
mite peste 10 500 de butelii goale. 
Cota de butelii alocată pentru a- 
ceastă lună este de 18 000, fală 
de un necesar de 28—30 de mii. 
In perioada care a trecut de la 
începutul lunii ți pină vineri. 18 
septembrie, au venit în Valea 
Jiului numai 5649 de butelii. Din 
acestea, 3210 de la Timișoara, fa
ță da 10 mii planificat și 2439 
de la 1’ioie.ști față de 8 mii pla
nificat. Practic, sîntem mai rău 
ca în dcccmbri 1991.

focul!
Situație la fel de grea la ben

zină, datorită crizei din Iugosla
via și datorită înclinației automo- 
biliștilor români de prin județele 
bănățene către „bișniță". Deși 
Competrol Vulcan a adus benzi
nă suficientă, „lăcustele" noastre 
motorizate au găsit o sursă de 
îmbogățire, cumpărînd benzină 
în cantități de sute de litri și 
vînzînd-o pe dolari sau mărci, ba 
sîrbi. Desigur, ilicit. Eludind o- 
rice control al autorităților. Hoțul 
tot hoț rămîne și găsește portițe, 
tînd banul, „ochiul dracului", fi- 
ce furori. Este, practic, imposibil

să se stopeze traficul, folosindu-se 
vorba bună. Este nevoie ca Pri
măria Pctro.șaniului să dea o dis
poziție care să permită raționali
zarea benzinei pentru cei aflați 
în tranzit. Pentru hunedoreni, cît 
au nevoie, pentru bănățenii din 
Caras, T.miș. Arad, ca .și pentru 
gorjeni, doljeni, mehedințenț, 
strictul necesar pentru consumai 
propriu. O măsură discreționară, 
proiecționistă, dar necesară. 
Pentru că am ajuns iarăși să 
spunem cu obidă: „gazul și ben
zina, arză-lc-ar focul !“.

II. AI EXANDRESCU

Pîinea — fără „sortimente"
Pusa in funcțiune de cițiva ani buni, secția de pîine din Pe- 

t.iia, aparținind Fabricii de pîine Petroșani, producea nu numai 
punt subvenționată ci și alte sortimente, specialități, dovedindu-și, 
astfel eficiența.

ș , cum, la noi, nimic nu ține mai mult dccit „trebuie" (zic 
unii), „fabrica" a trecut la producerea unui singur sortiment, cel 
de 5U0 gtame, pîine albă, la preț subvenționat, fiind bombardată 
zilnic de clicnții din tot orașul, care mai bine bat drumul, unul- 
d?i kilometri. pe jos, să cumpere aceeași pline pe care ar putea-o 
cumpără și de la magazinul clin apropiere ori la care sînt arond 'ți. 
La Petrila, arondarea nu s-a făcut stricto-scnso, lăsîndu-se la lati
tudinea fiecăruia de a alege și cumpăra plinea cea de toate zii >c 
de unde vrea. Numai că, de aici, încep relele. Coada interminabila 
de la m igazinul propriu „înghite" tot ce se fabrică, „cuptoare" 
întregi neputincl lua drumul magazinelor i, daca totuși au prile
jul, aceasta se întimplă cu mult după aia 12,

La magazinele 24 și 31, marți, cllenții așteptau dc dimineață, 
d ir „miracolul" s-a produs, așa cum aminteam, mult după ora 12. 
O i problema cantităților s-a mai „atenuat" cca a .livrărilor rit
mice încă mai suferă, uneori și clintr-o pană de... cauciuc, ori alte 
„fenomene".

Despre dispariția specialităților „Ordinul" a fost clar. Un grup 
dc „oam ni de bine" au suspectat conducerea de o posibilă „afa
cere" cu faina, au spart geamurile șl au amenințat personalul cu 
„reciclarea", după care totul a intrat în... normal. Adică, in fabri
carea unui singur sortiment, astfel incit clicnții, să-și poată hrăni 
cît mal ieftin animalele din curte, ceea ce, era, pină nu demult o 
I>ra< tica în exclusivitate „macle in România".

Deocamd dă, faina, motorina și desfacerea piinii este asigurata 
•și poațe, inceț-încet, lucrurile vor intra pe făgașul dorit, adica 
pune în suficiente sortimente și aprovizionarea la toate unitățile, 
„stabilind" clicnții in zona cea mai convenabilă Pentru zilele de 
sîmbăta și duminicii, soluția magazinelor deschise, ca și lâ l’etro- 
■Ș'mi, î mijne ș insa d a nml'iimi anibclr părți: fabrică si ()()pu 
la ț

Durei NLAIMțU

Michael Jackson
Ultimele doua întrebări ale 

concni suini nostru „Zece răspun
suri pentru... Mithaol lackson" și 
talonul nr. 5 se allă in pagina a 
■l-a. Cele cinei taloane vor fi tri 
mise, FINA VINERI, INCLUSIV,

ISă se înțeleagă bine: spre stînga 
lor. Adică spre acea parte a cîn- Î tarului pe care sint așezate greu

tățile. Chestia, sesizată încă de 
pe timpul răposatului, am obser
vat-o și alaltăieri, cînd, în piață 

Ila Petroșani am cumpărat dqpă 
kilograme de struguri. Expcrți 
mari aprozariștii ăștia! Nu lasă 

* dc loc cîntarul să ainngă cit de 1 cît in echilibru. Sa vezi și tu,

Aprozaristii
| înclină spre stînga

cumpărător, că limbile scoici de 
Icintarit i-amin „încremenite" una 

în dreptul celeilalte măcar pen
tru o secund,!. Cu mișcări de I .scamator, iau tasul în carc-i mar
fa — înainte ca acesta să ajungă 
intr-lin echilibru cît de precar 
cu cealaltă parte a cîntarulul pe 9 care sînt puse greutățile — și
iți toarnă in plasă cele (hai să le 

« zicem) cumpărate. Omul muncii
observa manevra (uli i chiar alît 

ide tont cum ii crede vînzutorul), 
dar nu este băgat în scamă.

Si, uite așa, unii aprozariști a- 
Jșeaz,. 1 i drcapl i lor ceea ce ago- 

nisi r.c cu slinga.

Gln-orglie OI I ) \Nll

pe adresa ridat ții i • iu li disco
teca „Vox montis". Ctștigătorii 
vor fi desemnați pi iți traj’Ore la 
sorți, la o d itu c \ , fi anunțată 
din iini|>

C(Zuq.ăe.iune. 
țu'-edeetu'aJJL 

îndură-te, Doamne, de poporul meu 
și nu 1 lăsa singur, tind ii e mai greu!
Nu e el de vină că, din rîndul lui, 
s-au născut, ca din năpîrcă, pui!
Nu e el de vină că, din jocul urii, 
s-au născut și negrii-n cerul gurii!
Nu e el de cină că, de mii de ani, 
peste el și peste vatra lui cea sfintă 
au venit atitea neamuri să-i ia trup și bani, 
să i ia chiar și limba ce-o cuvîntă...
îndurăte, Doamne, de poporul meu 
și nu-1 lăsa singur, cînd îi e mai greu!
Nu poporu-acesta e, Doamne, de vină 
că, după atîta suferință, n-are 
ce pune pe masă pentru cină 
și peste micul dejun se sare..-
Dacă tu le vezi, Doamne, pe toate
rogu-te privește-ne de sus:
Eram o livadă cu poamele coapte.
Unde sînt? Cine, unde le-a dus?
îndură te, Doamne, de poporul meu 
și nu 1 lăsa singur, cînd îi e inai greu!
Palmele bătătorite de țăran sărac 
treieră doar amintiri de grîu, cu sPini, 
iar mai marii noștri se-mbuibă și tac.
Ne-aduc grîne de pe la străini.
Nu-i păcat Dumnezeiesc ca-n țara piinii 
să-nghițim neghina altora?
Nu ne doare-ncheietura mîinii 
cînd o-ntindem pentru-așa ceva?
îndură-te, Doamne, de poporul meu 
și nu-1 lăsa singur, cînd ii e mai greu!
Nu mai avem nimic sfînt în noi, de-o vreme.
Nici prieteni, nici părinți, nici frați.
Glasul sîngelui a-ncetat să ne cheme.
Auzim doar „Jos cu ăla!“, „Sus cu ăla!“, sau

„Votați!“
Oameni, pină ieri-alaltăieri, de soi
S-au „implementat** prin sute de partide
Scrie Eliadc undeva: ,,nicăieri, ca la noi**- 
Politica... sau naște, sau ucide...
îndură te, Doamne, de poporul meu 
și nu 1 lăsa singur, cînd ii e mai greu!
Privedc-i, Doamne, ce nmlți sint aceia
Care dau buzna să „salveze** țara!
Cu trandafirul, cu tufa, cu cheia 
Cu soarele, cu harta, sau vioara.-.
Nesătui, ncpotoliți, necuviincioși, sau proști, 
Ncos'oiți pentru „binele țării**, panglicari
Tineri puțini. Mai toți bătrîni. Și actuali, și foști 
Zîmbesc dc pe afișe. Doresc să fie mari.
îndură te, Doamne, de poporul meu 
și nu l lăsa singur, cînd ii e mai greu!
Privesc un copil orb. E cerșetor- Mi e milă .
Ii dau un ban și-mi pare rău că nu-s Ilonier 
să-i scriu istoria- Starea civilă?
Mama — oarbă, fără serviciu- Tatăl lui — șomer.»-
Cunosc, fără să vreau, atiția necăjiți 
care nu au după ce să bea aPă.
Dar, fiindcă știu și-atiția pricopsiți, 
mă iartă, Doamne, rostul vieții-mi scapă..- 
îndură te, Doamne, de poporul meu 
și nu 1 lăsa singur, cînd ii c mai greu!
De aproape trei ani, mă to* gindcsc 
la cine să plîng, cui să mă-nchin 
pentru neamul acesta, românesc 
Pe care se aruncă noroi și venin.
Nu știu să scriu istorii. Doamne, însă sper
vă Tu exiști și "îmi înțelegi vrerea:
Fă mă, pentru tiu timp, să fiu Ilomer
Poporului meu să-i alung durerea....
îndură te, Doamne, di poporul meu 
și nu l lăsa singur, tind ii e mai greu!

Mircea IÎUJORESCU
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Programul PNL în domeniul industriei extractive

I
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Partidul Națonal Liberal a difuzat recent pogramul său pri-’ 
vind readucerea nimeritului pe făgașul său firesc. Un plan în! 
10 puncte, al cărui promotor este domnul PETRE J URC AN, se 
cretar al Senatului, candidatul acestei formațiuni politice pentr | 
un nou mandat în Senatul României. I

Iată cuprinsul său: •

L Ca obiective pentru viitorul 
apropiat al mineritului în Valea 
Jiului. Partidul Național Liberal 
își propune printr-un program 
realist de investiții, ținînd cont 
de opinia specialiștilor in dome
niu să mențină in funcțiune toa
te întreprinderile miniere din 
Vale, evitarea șomajului și cel 
puțin menținerea salariilor ac
tuale ca și a sporurilor și gra
tuităților obținute.

2. Privatizarea unor sectoare 
ale întreprinderilor miniere, cum 
ar fi aprovizionarea și o parte a 
serviciilor auxiliare.

3. Ret hnologizarea exploată
rilor miniere prin resurse buge
tare ca și prin atragerea investi
torilor străini.

4. Crearea unui sistem de asis
tență socială proprie specificului 
minier știut f ind numărul mare 
de accidente din acest domeniu 
de activitate.

șomajului, I 
profesio- |

I
I

Petre Jurcan
ALEGATORI I
Votind pentru candidatul P.N.L. din Valsa 

Jiului la Senatul României votați pentru trium
ful tinereții, al dinamismului, pentru instaurarea 
realei democrații în România, pentru eficiență 
In toate domeniile vieții economlco-soclale.

Prezența domnului Petre Jurcan in Senat este 
o garanție pentru lichidarea decalajului dintre 
România și țările dezvoltate ale lumii, pentru 
intrarea definitivă a țării noastre in rîndul 
țărilor Europei, sub aspect social, economic, po
litic, cultural, pentru progres, dezvoltare și în
lăturare a tuturor practicilor de amintire eomu- 
nistă din viața noastră I

PETRE JURCAN. Schiță de portret: 37 de ani. 
Născut la Lupenl, căsătorit, are doi copii. Pină 
In anul 1989 a muncit ca specialist la fostul 
IUM Petroșani. Este inginer și absolvent al unOF 
cursuri de specializare în domeniul relațiilor 
internaționale. Nu a fost membru al Partidului 
Comunist. Din mai 1990 este secretar al Senatu
lui României.5. Pentru evitarea « 

reconversia calificării 
nale pentru mai multe meserii 
pot apărea în acest domeniu.

6. Dotarea corespuns doare 
stațiilor de salvare minieră.

7. Prin fundația IM PRO spriji
nirea cercetărilor pentru preveni
rea și tratarea bolilor profesio
nale specifice mineritului.

8. Dezvoltarea sistemului 
invațămmt cu profil minier 
nivel mediu și superior din 
lea Jiului prin dotare cu apara
tură și lucrări de specialitate mo
derne.

9. Stabilirea de legături între 
sindicatele miniere și sindicate 
similare din Europa.

10. Retehnologiz.irca și asigura
rea cu contracte a celor două in
tri prinderi d< construcții de ma
șini cu profil minier din Valea 
Jiului (UMfROM — UPSRUEEM).

oe

a

de
la I 

Va- I

I
I
I

1990—1992

ASIGURAREA LOCULUI DE MUNCA
• Majorarea investițiilor miniere de la 2,2 

miliarde lei la 7,5 miliarde lei cu perspective 
sigure de suplimentare la 12,5 miliarde lei pină 
la slîrșitul anului.

• Susținerea în mod direct a intereselor Ligii 
sindicatelor miniere și de alt profil in Parla
mentul și Guvernul României.

PROTECȚIE SOCIALA
• Abonamente gratuite pe CER pentru pen

sionari și călătorii gratuite pentru constructorii 
feroviari.

• Repunerea în drepturi morale și financiare 
a minerilor greviști din 1977.

• Corectarea tuturor abuzurilor și nedreptăți
lor a căror victime au fost cetățenii județului 
meu.

I’ROGRAM ECONOMIC
• Obținerea fondurilor pentru construcția nou

lui spital din Lupcni.
• Rezolvarea problemelor fiecărui cetățean 

din județ care .1 ..pelat la mine.

1992—1996
• Asigurarea investițiilor în scopul menține

rii in funcțiune a întreprinderilor miniere .și 9 
celor ce produc utilaj minier și retehnologizarea 
acestora.

• Centru de recuperare a capacității forței 
de muncă (Cîmpu lui Neag).

• Dezvoltarea ca zonă turistică a Văii Jiului 
prin atragerea investitorilor străini.

• Finalizarea studiilor și realizarea instalației 
de depoluare a Jiului (prin Fundația IMPROJ.
• Dotarea cu aparatură și lucrări de specia

litate în domeniul învățămîntului superior și 
mediu.

• Atragerea sponsorilor în activitățile sporti
ve și culturale.

• Obținerea de fonduri pentru construirea i> 
nor cuptoare de pîine.

• Obținerea de fonduri și finalizarea alimen
tarii cu apă a orașului Petroșani.

Grupaj publicitar realizat la tererca Filialei 
Petroașni a P.N.L.

PSM
Partidul Socialist al Muncii

Pentru un viitor sigur !
Partidul Socialist al Muncii csle partidul Slingii Democratice, 

experiența 
românești

SPIRITUL 
glSTFiMU-

Concepția P.S.M. este fundamentală pe gindirea și 
mișcării socialiste, pe principiile democrației autentice 
ți internaționale.

PARTIDUL SOCIALIST AL Ml Nf II. IN 
CERINȚELOR PI UR U.ISMl LUI POLI I K , AL
II I PI l RIPARTID, REC UNOAȘTE FARA REZERVI SEPARA
REA PUTERILOR INTR-UN STAT OF DREPT ȘI VA ACȚIONA 
PI NTRU GARANTAREA LIBERTĂȚII DE OPINIE Șl ASO
CIERE. • P.S.M. ESTE DESCHIS DI AI.OGUI UI ȘI RESPINGE 
ORICE FORMA DE DICTATURA. ORICE 1ORAIA DE REGIM 
TOT Al ITAR. P.S.M. SE DEI IM1TEAZ.A DE ORICE FORMA
ȚIUNE EXTREMISTA SAU FXC LI SI\ ISTA, DE ORICE FORMA 
DI ÎNC ĂLC ARE A DREPTURILOR Si LIBERTĂȚILOR OMU
LUI.

(Din Stalului P.S.M.)

*

I
I
!
I
I
î
I
I

Votind P.S.M. | 
votați democrația h

|
Votind candidații P.S.M. in 
alegerile dc la 2? septembrie 
xotați pentru democrație au
tentică, refacerea economiei j 
naționale, pentru o reală pro-1 
tecție socială! g

Seninul nostru electoral.
SOARELE!

ZZZZrZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZrZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZJZZZ/ZZZ* zzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzz-

pre- 
bun, 
orice 

de-

rea justă a creditelor și relațiilor 
internaționale in interesul popo
rului român.

GHEORGHE MOROE. Din »• 
cest proces complex și care nece
sita timp, nu excludem mineritul.

Candidat ii P.S.M. din 
municipiul Petroșani

SENAT
ING. NlfOLAE V.ALf LA
Născut la 22 septembrie 1933, in Drobcla Tnrnn-Sevcrîn. 

Inginer chimist, aciuaLmcntc pensionar.
SINCi. GIIEORGIIE MOKOE
Născut la 21 ianuarie 1945, la Bilecști — Argeș. Suoinginef 

minier, șef sector investiții, F.M Bărbăleni.

NICOLAE VÂLCEA. Reconsi
deram cu obiectivitate, fură pre
judecăți. drumul sinuos ,d mișcă
rii muncitorești. Dorim să 
luăm tot ceea ce s-a realizat 
pozitiv. Ne delimitam de 
abatere, de orice forme de
turnare în interes personal a 
mișcării muncitorești în România. 
Respingem categoric 
ilegalitățile care au dus 
carea drepturilor omului, 
narea voluntarismului, 
cern total de practicile 
te. Justa evaluare a ceea ce 
realizat ne permite să acționăm, 
dacă vom fi aleși în Parlamentul 
Românie), prin inițiative legis
lative conforme cu interesele po
porului român, pentru revitali- 
■area economiei, stoparea decli
nului industrie!, al agriculturii, 
comerțului, pentru apărarea pie
ței interne pe rft posibil, de eon» 
vulsijle monetare, pentru folosi- 

■ x / *1

abuzurile, 
la incăl- 
la intro- 
Ne dezi- 
stalinis- 

s-a

Puncte de 
vedere

•z

Mineritul nostru trebuie să fie 
In totalitate reconsiderat. Nu se 
mai poate face minerii cu lopata. 
Nu se poate face minerit numai 
cu palmele. Nicăieri în lume mi
neritul nu trăiește singur, fără 
subvenții. Dar acestea trebuie fo
losite unde este nevoie, !n Inves
tiții, In dezvoltare. Avem cai bu
ne bun De ce trelvvje să tmpor- 

jF >, «■ » 1,

tâm. în loc să-l folosim pe al 
nostru '! Importam cărbune tar 
minerii noștri sini amenințați cu 
șomajul. De ce? Aceasta este, oa
re, protecție socială ?

ION GARVAȚClfl. .Subntiîizi- 
rea capacităților de producție 
a dus la tr.in .formarea României 
In piață pentru alte elol1omi‘ (hn- 
porturi n< justificate, cu produse 
de cablate îndoielnică) șl la pră
bușirea monedei naționale, 
inițiative legislative reale, 
sa stopăm acest ucclin.

TUDOREIȘ DRAICA. Nu 
ca, peste ani, copiii noștri

Camera (leputaților
S1NG. DRAKA TUDOREL 
Născut Ia 27 septembire 1938, 

mecanic, adjunct de șef 
S.A. Petroșani.

la Tg. Jiu. Subingiae* rlr«ti'Q« 
dc secție mecano-energetie. IdVHROM

l’rin 
dorim

vrem 
să ne 

reproșeze că am împins România 
pe marginea prăpastiei, aser
vind-o unor interese de grup. A- 
vem datoria sa stopăm acest de
clin. Este o obligație care decurge 
înseși din principiile autenticei 
democrații, care pune mai presus 
dc orice, omul.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

la

ION UARVAȚf III 
Născut la 6 ianuarie 

I1M Livezeni.
1953, in I'deșii — Suceava.

Valea Jiului sc află înscriși pe taifcfl-
AAmareâ

Candidații P.S.M. din 
ncL- «Ic vot la pozițiile 17, pentru Senat, și 28 pentru 
Dcputaților.

11 E ȚINE Ț I:
Adresa filialei P.S.M. Petroșani >-st«: Strada Inelepeadențel 

nr. 37.

Grupaj realizai la cererea Filialei municipiului FelMșanî a 
I’.S.M. și sponsorizai de membri și siinp.d izanți ai parlwhihlL
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Frontul Salvării
Naționale
vă propune un SENATOR

VALERIU BUTULESCll
39 ani

deputat de Hunedoara in legislatura 1990—1992MODESTIE, E C H l L 1 B R U
Dacă socotiți că merită, \ ă rugăm să-l votați

Cine este Valeriu 
Butulescu

• Inginer minier, absolvent al 
Academiei din Cracovia, Polonia;

• Scriitor, autor al unor lucrări 
literare traduse în 12 limbi;

• Are trei cărți publicate In 
Statele Unite ale Americii;

• Vorbește curent Bjnci limbi;
• Este vicepreședinte nl Comi

siei Parlamentare pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă;

• Este secretarul Comisiei spe
ciale pmlru analiza condițiilor 
de muncă și viața in zonele mi
niere;

• Este căsătorit și arc un copil.

Ce a făcut 
deputatul Valîriu 

Butulescu in 
Parlament în 

perioada 1990-1991
• A introdus in Legea Fondu

lui Funciar un amendament care 
prev< de restitiuna unui hectar 
di pădure țăranilor, amendament 
încă neaplicat, blocat de o biro
crație ostilă Reformei;

• Pentru vacanta de vară a 
anului 1991 a obținut de la G 1 • 
vcrntll Petre; Roman 50 la sută 
reducere la biletele de tren pen
tru toii elevii și studenții din 
țara. Acest drept a fost retras de 
către Guvernul Stolojan.

• A cerut și a obținut majora
rea dobinzalor la i ai ncte'.e CEC 
ale populației.

• Dui inițiativa lui Valeriu Bu- 
fulescu. patru milioane de pen
sionari beneficiază in anul 1992 
de 6 calatorii CFll cu >0 la sută 
reducei r;

• A adus la cunoștința Parla
mentului și a țării gravele pro
bi, me di care se confruntă jude
țul Hunedoara și Valea Jiului;

• A fost singurul parlamentar 
care a atras din timp atenția a- 
supra crizei de pîine, cerînd ale
geri in iulie, schimbarea guver
nului și refacerea stocurilor de 
grîu;

• A pledat pentru buna înțe
legere intre români și minorită. 
ț'le naționale, criticînd deopotri
vă șovinismul și naționalismul 
excesv;

• Este principalul autor al Ri- 
portului Comisiei speciale a Ci- 
merei Deputaților, in care a in 
clus toate necazurile iudcțuliu 
Hunedoara;

• A cerut, deocamdată fără 
succes, ridicarea plafonului la 
împrumuturile acordate famili
ilor tinere;

• Ca deputat, a avut o singură 
deplasare oficiala peste hotare. In 
aprilie 1992 a condus delegația 
Parlamentului României la reu
niunea de la Berlin a Uniunii 
Europei Occidentale. A fost pr’- 
mul parlamentar român aplau
dat în aula mare a ■ celebrului 
Reichstag.

Ce-și propune 
Valsriu Butulescu 

să facă in căzu' 
in care va deveni 

senator ?
• Să includă in viitoarea lege 

a CFR-ului reduceri definitive la 
bilete pentru elevi, studenți și 
pensionari;

• Sa grăbească elaborarea Le
gii resurselor minerale;

• Să răinuia același bun me
diator între sindicate și Guvern;

• Să apere cu același aplomb, 
demnitatea și interesele județu
lui sau;

• Sa rămin.i fidel principiului: 
NIMIC PENTRU MINE. TOTUL

PENTRU OAMENI I

Alegătoni 
trebuie 
să știe

FDSN-ul a lansat o io. :ncfi per
versă: „Votind FDSN ui. îl vo
tați pe dl. Ion lliescu". E:.■ .4 că 
la 20 mai, sub umbrela d-hu 1- 
liescu — om cinstit și I in.- In
tenționat — încearcă sa pal rundă 
în Parlament o întreacă f uină 
pestriță.

Pe iista de candidai1 FDSN 
pentru Senat, pe primul k><- se 
află dl. loan Din ș. din Honer1.ra
ra. Date despre cl nu veți ; 5 ,i, 
nici m cărți, nici în /ian mei 
pe afișe electorale, "sți gâ-d m 
schimb în arhivele d’olilKi. de pe 
vremea eînd era numai miliție. 
Candidatul FDSN a ucis un om. 
L-a lovit cu mașina. N-a pățit 
nimic, pi ntru că viitorul senator 
Dini.ș, se trage din clanul activiș
tilor p.c.r., Supureanu. De pușcă
rie l-a scăpat fostul ministru bâ
ză rescu Pe vremea aceea, loan 
Diniș era maistru Instructor. A- 
poi s-a școlit la fără frecvență, jn 
domeniul științelor politice. As
tăzi, ca orice marxist binecrescut, 
predă istoria.

FDSN-ul arc o mare slăbiciune 
pentru ucigași. Vasile Moiș, fost 
și viitor senator FDSN a omorî» 
doi oameni, tot cu mașina. Iar 
senatorul FDSN Dan losif (locul 
1 pe bsta FDSN. Sectorul Agri
col Ilfov), pe lingă faptul că e 
analfabet, a luat parte la un viol 
în grup.

Așadar, dragi alegători, votînd 
FDSN-ul, nii-1 votați numai pe 
domnul lliescu, care este un om 
cinstit și respectabil. 11 votați pe 
senatorul alcoolic loan Diniș, ra
re are o viață de om pe conștiin
ță. 11 votați pe ucigașul Molș. 11 
votați de obsedatul sexiia] Dar» 
losif care, în lipsă de altceva, ne 
poate viola oricînd Constituția.

Domnul lliescu este un om cins
tit. Dar in tufa lui de trandafir) 
se ascund și asemenea vipere. 
Alegătorii trebuie să -ștfe.

I Cercuri pedagogice
IL.i doar o saptămină de la de

butul anului școlar, s-au dcsfașli- 
! rat cercurile pedagogice ale ca- 

| drelor didactice din invățămînt'jl 
I Văii liului. Organi/ate pe specia

lități (in două centre, la I’etro- 
. :ani și Lupeni. pentru i ducaloa- 
I re și învățători, iar p itru toți

profesorii numai 1 1 I ilioșanl), 
scopul acestor vechi fOina dj 
perfecționare prin dl.ilo; 1 • xp - 
riența pedagogică este > la di a 
sc stabili un climat de cigcnțâ 
și răspundere mnr.il-pii'fixiDiii- 
l.i in acest an de 11 .u.imint. 
(T.S.)

La Raliul Național, 
Salvamontiștii din Lupeni 

pe loc de frunte

I Rata șomajului în creștere
Il.a sfiișitiil lunii august, peste 766 000 persoane erau lar.i loc 

de munca. Dalele M'nis. rului Muncii si Protecții i Sociale rel'-vă 
!ca rata șoma juhli a a nins la 6.9 la suta (la finele anului 199) rata era 

doar di 2 la suta). Femeile reprezintă 59,!) la sută. 88 la stilă sint

I muncitori califii iți și liceal i lic.iți. Persoanele cu studii medii slnt
10 la siit 1 iar c i cu studii supei iiiarc. in special ingineri, repre
zint;'. 2 l.i sută. i'l'.S.)

In’re 18- -20 <pt« nim ic .1 desfA.ui.il Ia Pa
dina etapa de vară a Paliului Național Salva- 
mnnt, s-dinu 1992. Pr.ntrc < Ie 8 foi mâții parti
cipante la aci a'tă tradiționala confruntare a 
•alvatorilor montani, mult mai puține <a in alți 
ani, Val', a Jiului n fost repre o nta'.ă de tinerii 
•alvamonlIști din l upeni. Din păcate, eihipi 
din Petroșani, mult rnai vt< hc și .11 un palmares 
bof.it, a „strălucit" și de astă dala prin absență.

In schimb, colegii d. la Laponi au fost la 
In;. Ițime pi intr-o comportare de excfpțir, la 

le probe ale Raliului. AstLI. la piob,i sal
varea din abrupt ți transportul ie, ideiăat ulii,

•'Pipa . 11 ■ it pe lotul 1. Iar la ,1 dnu.i probă — 
acordarea primului ajutor, pe Io. ui scund Din 
echipaj au făcut pai to tinerii Nicolac Vlaic. Bc 
niamin ('ionica, rond Morar, Ctontin Ncac 1, 
Dumitru ()niai, Edmund losa și Georgc Resig.i, 
foți sportivi de performanța - schiori și alpl 
oiști de excepție, iu o con liții fizica excelentă 
Și o buna pregătire lioictiiă Astfel -e explică 
de altfel, că, deși probele au fost de o comple
xitate, dcoi chită, fiind voilia de simularea »qu4 

, raz real, de salvare din prut', echipajul nostru
s-a dovedit a fi la 111 ilțimi

F< lieilai j Șl noi llJHi'.H' I (t D )

I 
I
E
I
I
I

Stomatologia s-a
Unii .tiu, alții ba. Secția de 

stomatologic a Spitalului din 
Vulcan lunciioneaza. cam de o 
'.aptaminn. in citi va încăperi a e 
1 aminului de nefamiliștl, situat 
vis-a-i is de primărie. Vechea du
lii e a stomatologici. dc lingă po

liclinică. este in im s de di molare.

mutat la cămin
Am dat aceasta .știre dcoarei o 

mnlți cetățeni, murgind la noul 
sediu al stomatologiei, cred tii 
este vorba de una pârtii rrfcun, re
cent deschisă. Nu, oameni buni, 
e aceeași stomatologie a •pilalu- 
hii, la care lucrează aceiași me
dici care v-ati tratat dentara pina 
acum. (Gh. OLTEANU)

Un nou examen de admitese 
in învdțâmîntul superior

Intrudt cifra de șc lariz ire din însățămîntul superior nu a 
fost ocupata după examenul de admitere do acum do i.’i săpt imiiil, 
ftl nisU’rul lnvațămînluhii ,i ."-•ti 111 țoi a hotârît susținerea unui n<’i» 
examen, In perioada 2 I 01 t'V.ihric 1992. înscr.eril.’ canihibiților 
vor avc.1 R>c intre 2.’ i 'a ; ■ mbri Sl'u.ația locurilor jihere do 
la Univrrnit.itea Tehm . d,n I’ trir.ani va fi afișată la c.liitl uni
versității. (T .3.)

desfA.ui.il
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S. C. „UPSRUEEM” S.A. 
PETROȘANI

4
Str- Lunca, nr. 115; Telefoane; 511162; 511902; 513962

OFERTĂ SPECIALĂ

lnccpind cu luna septembrie 1992, societatea noastră oferă la 
prețuri deosebit de avantajoase, serviciile sale, specializate privind:

— verificarea conform standardelor in vigoare;
a) cîntarc farmaceutice, comerciale și industriale, indigene sau 

import pînă la 2000 kg inclusiv, precum și cintare tip basculă și 
automate;

b) verifică si standardizează măsurile (greutățile) pentru cin- 
taie de orice tip;

C) repară .și verifica tensometre medicale, reductoare pentru 
aragaz schimba reducții și garnituri in regim autorizat;

d) repară și întreține instalații de transport pe orizontală și 
verticală de mărfuri și persoane;

e) fabrică, repară și întreține produse de uz gospodăresc, apa
re'ură electrocasnica, aparatură de tehnică medicala și instalații 
tehnico-sanilare;

f) execută lucrări de mecanicii fina;
g) executa divei se construcții metalice și timplărie metalică;
h) execută reparații de timplărie din lemn lucrări de întreți

nere mobilier;
i) confecționează galerii, grătare ele baie, lambriuri do hol 

închideri de balcoane, mese și scaune de bucătărie, capitonat uși, 
mental parchet;

j) consultanța și activități de proiectare și asistență tehnică. 
Lucrările se pot efectua și la domiciliul clienților precum și cu

materialele deținute de aceștia.
Aștept am ofertele dumneavoastră la care vom răspunde cu 

promptitudine executind lucrări de buna calitate și la termene 
scurte.

C1ND UNII CRESC PREȚURILE, NOI LE REDUCEM.
k* S ia noastră de la Livezeni execută lucruri de service- 

auto.
— rep.Tații curente și capitale:

— motor
— caroserie
— direcție
— frine

— e ută recon liționfiri de piese auto pentru guma:
— motor
— caroserie
— direcție
— frine

— e .-.cuta reparații și recondiționaț i Li sistemul electric pen
tru toata gama de mărci auto cu precădere la autoturismele pro
duse in ț ru.

— executa lucrări de vopsitorie auto moto velo.
— execută reparații moto-velo. (Factura 803).

Societatea comercială
ACOMIN S. A. Cluj

prin Filiala HUNEDOARA — DEVA, str. Vipia ni- 15 
>i Sector Petroșani, str. Ac lam lăncii nr. 13 

ANGAJEAZĂ URGENT URMĂTORII, PERSONAL 
PENTRU LI URĂRILE DE CONSTRUCȚII IN GERMANIA 

(categoriile 1—6):
— dulgheri
— ZIDARI
— I IERARI BETONi.ȘTI
S« lucrează după norme de timp și calita'c sl’ecificc 

GERMANIEI. Lucrările contractate incep in luna octonr 
brie 1992, plecarea se face in funcție «Ic cerințele pe 
meserii.

DREPTURILE B ĂNEȘTI pentru muncitori:
~~ plata în țară in lei a salariului acut la angajare 

la A ("OM IN S.A.
l’'ata *n Germania 1 100 DM/lună cu condiția 

realizării normelor de muncă-
Informații suplimentare se pot obține astfel:
1. I.a Deva, la sediul filialei — tel. 95/615291, 618161, 

615770; — FAX 95/618151.
2- La Petroșani, Ia sediul sectorului — tal. 93/541512 

513935; — FAX 93/545571. (Factura 804).

ECHIPA DB SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Tibcriu Sl’ATARt 
Corectura i

Emilia ACHIREI |l Viorica FIRȚULESGU
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lece răspunsuri peiitru... 
MICHUL JACKSOM

ZIARUL ..ZORI NOI" 
OFERĂ DOUA BILETE 

LA CONCERT
9. Care este data nașterii Iul MICHAEL JACKSON și care 

este numele celor două surori ale sale, interprete, ca și el, de 
muzica pop-rock?

10. Celebrul canal de televiziune MTV a refuzat întotdeauna 
să difuzeze clipuri ale interpreților de culoare. Tiparul a fost 
insă spart de MICIIAEL JACKSON, în anul 1985, cu o piesă ce
lebră la vremea aceea. Care este titlul ei?

TALON NR, 5
NUME--------------- ----------------------------- .-------

ADRESĂ _____________________________

RĂSPUNS„------- - -------- —.

HOROSCOP
BALANȚA

Vă aflați Încă sub impulsul 
malefic al unul eveniment poli
tic,

SCORPION
Deciziile pe care le veți lua 

azi, vor constitui piatra de teme
lie a noului dv. destin.

SĂGETĂTOR
In sfîr.șit, se va găsi cineva sâ 

aprecieze ceea Ce ați făcut pînă 
acum în plan profesional.

CAPRICORN
V-ați ocupat prea mult de ni

micuri. Ar fi bine să schimbați 
macazul...

VĂRSĂTOR
Adevărata față a lucrurilor vl 

se va releva astăzi. Veți vedea 
că ceea ce ați considerat rău este 
de fapt... ideal.

PEȘTI
Un „Scorpion" vrea să vă tra

gă... plasă. Atenție să nu-i cădeți 
în capcană.

OERBEO
Regretele tîrzii sînt tardive. 

Mulți nu vă vor ierta pentru 
greșelile... trecutului.

TAUR
Atenție ca golul din buzunare 

să nu vă conducă la acțiuni ce 
vă pot pune în conflict cu auto
ritățile.

GEMENI
Cu cît veți dori mai mult să 

semănați cu cineva, cu atît veți 
descoperi că de fapt nu puteți 
fi decît-.. Original.

RAG
Norocul vă surîde numai dacă 

veți ști în ce parte se înclină... 
balanța.

LEU
E bine ca în afaceri să nu vă 

adjudecați întotdeauna „partea 
Icului". Undeva pîndește-o ti- 
groaică.

FECIOARA
Dragostea-i destin străvechi. 

Nu încercați să vă rupeți aces
tuia.

i- M I C A
IVINZARI-CUMPARAIU

QUASAIl ELECTllO SRL vin
de și instalează antene dc satelit 

Îsi televizoare color Samsung, dia
gonala 51 cm. Telefon 95/611261. 
(-1592)

VlND urgent mobilii sufragerie 
8și bucătărie. Telefon 541114. (4704) 
3 CUMl’AR Trabant. Ofer 300 000 

lei. Petroșani, Saturn, 1/21. (4682) 
1 VlND Dacia 1300 cu îmbunătă- 
Jțiri, televizor alt) negru cu jocuri 
* mecanice si dublu radiocasetofon 
î stereo. Petroșani, Independenței 
x 17/32, telefon 543566 sau Cafc-bar 
« restaurant Paringul. (4688)

IMND Dacia 1300, I’ctrila, car
tier 8 Martie, 38/28. (4689)

VlND garsonieră, confort I 
S (Stadion), telefon 545397, după 

ora 15. (1691)
I VlND tub cincscopic Samsung 
t— nou 51 cm. Vulcan, Mihai Vi

teazul, G 4/2/16. Telefon 570923. 
(1678)

VlND apartament 3 camere, 
tccntial, Alba lulia. Informații 
| Petroșani, 512878, după ora 17. 
•(4578)
■ VlND garsonieră confort I. 11c- 
I lății Eroilor, 1/20, Petroșani, 
| miercuri și vineri între 17 și 19. 
1(1691)

VlND Dacia 1310, an fabricație 
1985. Relații telefon 543955. (4693)

VlND autoturism Ford Sicrra, 
1 100 000 km, preț convenabil. Te

lefon 93/570738, Vulcan. (1698)
Cotidianul de opinii |i Informații al 

Văii Jiului „ZOIU NOI" este realizat de 
SOCIETATEA COMERCIALA

„ZORI NOI" S.A. 
Înființată conform De
ciziei nr. 208/12.08.1991 
a Prefecturii |ude|ulul 
Hunedoara.

Director
MIRCEA BUJORESGU

PUBLICITATE —
VlND Dacia 1310, stare excep

țională. Telefon 544698, după ora 
17. (4699)

VlND apartament 2 camere, 
Petroșani, central, zona Hcrmcs, 
telefon 550439. (4701)

DIVERSE
LICITAȚIE. Minexfor — Is- 

croni, licitează la 25.09.1992, ba
răci metalice. Informații: telefon 
544237. (4686)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră Petroșani,

str. Aviatorilor 38 B/16, cu apar-, 
tament 2—3 camere. (4702)

PIERDERI
PIERDUT tichet butelie scria 

A, nr. 3070, eliberat de Centrul 
dc preschimbare Vulcan. 11 de
clar nul. (4680)

PIERDUT permis conducere po 
numele Nemeș Daniel și talon în
matriculare Dacia 1300, nr. 1 HD 
8379. Găsitorului recompensă. Tp ■ 
lefon 544400. (4692)

DECES

COLECTIVUL dc cadre didactice dc la Școala generală nr. G 
Petroșani, este alături de familia greu încercată prin dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost

prof. MIltC'EA ION
Sincere condoleanțe. (1705),

COMEMORARE

CU DURERE în suflet soția amintește că s-au scurs 6 săp- 
tamini dc la dispariția fulgerătoare a celui ce a fost un bun soț. 
tată și bunio

FRAȚII,A ION
(1667)

OBIECTE GĂSITE
Oameni bine intenționați au 

adus la redacție obiecte găsite 
în diverse locuri din Valea Jiu
lui: un certificat dc naștere, pe 
numele Enca Ion, buletinul dc 
identitate al doamnei Moțcu Grls- 
tina Ana, din Lttpcni, poșetă 
cu: buletin, carnet de muncă, 
certificat de proprietate și alto

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

mărunțijUrl, ale Anei Bratovschl, 
din Constanța, cti ultimul domi
ciliu în Petroșani, str. Aviatori
lor 62/28, precum șl două cu- , 
poane dc pensie .și o trimitere în 
stațiune, aparținînd domnului 
Costa Ioan. Păgubașii sînt aștep
tați la Biroul Publicitate al zia
rului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nlcolae Bătccsco or, 2 
Telefoane ! 541662 (dlrector-redactor (ef)i 
515972 (director excculiv-admlnlstraUv dL 
fuzaie); 511663, 512161 (sec(U).

*

TIPARUL i Tipografia PelrofanL *<*» 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 541265.

<


