
Ei Marți, ședință extraordinară a Consiliului Primă
riei Petroșani. m La ordinea de zi — un singur punct — 
,,Raportul privind aducereaț?!) la îndeplinire a liotărîrilor 
Consiliului local, în ordinea adoptării lor“. S3 Ln preșe
dinte furios (dl. Sucmânaru), 18 consilieri nedumeriți și 
un primar care ceartă pe toată lumea, ncasumîndu-și nici 
o vină. Q Concluzie, fără putință de tăgadă: hotărîrile 
importante ori n-au fost respectate, ori au fost îndeplinite 
parțial... color. Q Discuțiile s-au aprins pînă intr-acolo 
incit Se punea problema solicitării unei comisii de la 
Prefectură pentru analizarea activității primăriei- B Deo
camdată nu, dar vremea nu e trecută. B Pînă la urmă, 
s-a lăsat cu atacuri la persoană, cu invective pe tonuri 
supraponderale. B Primăria n-are bani, dar din 300 
de cereri pentru autorizarea de construcții nu s-au apro
bat decît 3—4. B De construit însă s-a construit. B Păi, 
de unde bani? Cu concesionările se stă prost, cu taxele 
de pășunat execrabil, cu închirierile, la fel. B Toate a- 
cestea erau cuprinse în hotărîrile Consiliului, dar execu
tivul a lucrat pompieristic. Q Lamentările de acum nu 
fac nici cît o frccție la un picior de lemn. D Iată dezba- 
teiile pe larg. Astăzi, doar o parte.

Pe vremea .ciuruitului" cir
cula un banc. Cică Bush, Gorba- 
ciov și Beaușescu s-au trezit pe

o insulă pustie. Ce să se facă? 
Ce să mănince? Au găsit o ca
pră. In prima zi a păscut-o Nicu.

A adus-o sătulă. Au muls-o, au 
băut laptele și s-au declarat 
mulțumiți. După ce baciul nostru 
l-a instruit pc Busb. a doua zi 
Georgel a venit și el cu ea să
tulă. Satisfacție generală. A treia 
zi s-a dus Gorby cu capra. A 
venit seara fără ea. întrebat, a 
răspuns nedumerit: „Care ca
pră". „Păi bine, zic cei doi, n-ai 
plecat azi cu capra?" „Ba da“. 
„Unde-i capra?" „Care capră?" 
Și tot așa...

Așa s-a întîmplat și la ședința 
de consiliu. Adică, a emis Con
siliul niște hotărîri? A emis. Erau 
ele literă de lege pentru primă
rie? Erau. Atunci de ce nu s-au 
respectat, sau chiar s-au încălcat, 
hotărîrile? Răspunsul era „Care 
hotărîri?" Șl tot așa.

Să exemplificăm. Hotărîrea 17/ 
28 aprilie 1992 — privea cons
trucțiile abuzive. Ea a fost com
pletată cu II. 666/12 mal. Nu 
numai că nu s-a respectat dar 
s-au lăsat și cu niște greve ale 
foamei (chioșcarii), ajungîndu-se 
în final să se emită o altă ho- 
tărîrc 867/16 iunie, peste care

de asemenea s-a trecut, fiind 
nevoie de o alta, 870 care să le 
cuprindă pe toate trei și, din 
16 iunie, să nu fie nici aceasta 
dusă la o îndeplinire concretă. 
Interesant, nu?

O adevărată mostră privind 
modul iresponsabil in care s-a 
lucrat, privește Hotărîrea nr. 20. 
Prin aceasta, la 28 aprilie se sta
bileau taxele de pășunat. La ni
velul celor din alte zone. Numai 
că au venit la primărie șefii de 
strungă, au făcut gălăgie că-s 
prea mari și, în prezența d-lui 
(fost) senator Jurcan, li s-a pro
mis că taxele vor fi diminuate 
și că pot pleca liniștiți cu ani
malele la păscut. Sus', în munți. 
Și oamenii au plecat. Dar n-au 
plătit. Ulterior, dl. primar cerea 
consiliului clemență pentru a se 
diminua taxele. Dar consiliul a 
rămas neclintit. Ce facem. ne

jucăm de-a hotărîrile? Așa s-a 
făcut că, în loc de două milioan 
și ceva de Ici, cît trebuia inca a 
pentru aceste taxe, s-au încasai 
vreo 400 și ceva de mii. Adi î 
un sfert. Restul, Dumnezeu ști 
cind va putea fi încasat. Vil 1 
sînt sus, oamenii sînt debusolați

O chestiune aproape hilară 
Hotărîrea nr. 868/16 iunie I 
se referă, atenție sporită la ' 
xele de... gloabă și montă pe
anul 1992. Această hotărire a 
fost propusă de primărie. De ce 
nu se știe. Păi, unde-i gloal i 
Taxa de montă, de asemene i 
Unde-s taurii, care, săracii. ,,u 
fost sacrificați din cauză de sub
nutriție. Nu mai vorbim că tauri 
pot fi... utilizați la montă doa> 
doi ani, după care sc. . casează
Deci, nici din aceste taxe, pri
măria n-a văzut nici un bănii''

Iată, așadar, în prima parte a acestui serial de articole dom 
cîteva dintre peripețiile Consiliului local. Trebuie să le aduc 
la cunoștința opiniei publice, fiindcă prea des se aud vocj în tir 
care întreabă: „Dar ăia la Consiliu ce fac?" Nu e chiar aș în 
ziarul de miine, veți afla alte amănunte picante.

Mircca BlUCKESCl

I Aplauze peutru 
i actori

Aplauze la scenă deschisă au 
cules in aceste zile talcntații ac
tori ai teatrului „Masca" din 
Bucure ;ti care s-au încumetat, 
pentru problema lor vitală — 
spațiul vital, cum i se spune — 
să sc așeze mai întîi în Piața 
Victoriei — cu fața spre Palatul 
Guvernamental, se înțelege și 
nu la intrarea dinspre B mu 

i Manta — apoi in fața Primăriei 
. Capitalei. în semn de protest, 

acolo au improvizat scena de
* spectacole (in stil modern, adic.i 
“ fără foaiu-, fără culise), acolo

au făcut cîteva repetiții spre 
delectarea străzii smulgind de laA

ț publicul bucurcștcan amator de 
r senzații tari o calda doză de com- 
, pătimire. „Sărăcii, nimeni nu-i 
| ajuta" — gindeau in sinea lor 
J trecătorii suparăți pe Guvern,
• ca și pe Primărie, dar bucuroși
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Răfuieli în stradă. la Vulcan
întru-una din z.lcic trecute am fost martorul 

unei „acțiuni de pedapsire" desfășurata in plina 
zonă centrala a orașului Vulcan. ( a in epoca 
de pioniw.it a Mafiei siciliene. Zic „mafiot" 
deoarece trebușoara s-a desfășurat in spiritul 
„familial" șl „de pionierat" întiucit in timpul 
răfuielii nu s-au folosit (încă) arme. Concret, 
ia'a cum s-au d sfașurat ostilitățile.

In zilele obișnuite ale săptămînil, adică a- 
tunci cind nu este tirg la Vulcan, bazarul este 
populat doar de „pensionarii" locului, comcr- 
sanți cu vechi late de serviciu în acest dome
niu Un Individ, căutînd ceva, un produs anume, 
și nefiind mulțumit de calitatea (sau prețul?) 
produsului respectiv, a avut proasta in .pirație 
să se manifeste, cu „sonorul" dat tare. în mal 
puțin de un minut a fost Înconjurat de „breasla",

piu alți vreo doi-trci răsăriți ca din pămînt. 
„Ce nu-ți convine mă animalule?" (expresie 
devenita celebra). După care au ui mat prompt 
palme, pumni, șutuii, totul pe un fundal sonor 
de înjurături derulate temeinic, de la A la Z. 
Sciipat, cumva, din miinile agresorilor a rupt-o 
la fugă cu singele șiroindu-i din nas, aruneînd 
peste umăr: „Las’ ca va dau cu pe mina mili- 
țici“(?).

Daca ar fi fost un caz izolat, poate că nu 
l-aș fi dat alila importanță. Asemenea fapte 
s au inaj întîmplat însă în zonă. In lipsa altor 
măsuri, cel mai binn nr fi ca posibilii clicnți 
să-și cenzmeze eventualele remarci nelalocul 
lor, viz.înd marfa sau pe onor comerstințil. Alt
fel, s ar puica sa se simtă „puțin" lezați...

Paul NICULF.SCU

0 că li se oferă gratuit un spectacol 
I ales, capabil sa le mai alunge 
’ plictiseala.

în mod obiectiv, actorii toatru- 
J lui „Masca" sint de admirat. Ei 
(au o problemă spinoasă și ca să 

obțină ceea ce doresc au scos la 
iveală artileria grea, au atacat 

9 cu acel gen dc armă la care sînt 
acel mai bine pregătiți. Pai, ce, 
’ teatrul „Masca" c o grădinița de
8 copii? Teatrul cu pricina arc 
I actori dc marc talent, și-a creat 

un prestigiu real și dispune de
5 o înaltă clasă de regie și sccno- 
| grafic. Fără să faca vreo politică, 
. teatrul nostru a găsit pentru 
S această luptă dură una din cele I mai „ideologice" pîcțc publice din I Capitală, pe care doar Piața U- 

niversității o mai întrece în fală 
revoluționară. întf-o singură I clipă și prinți-un singur gest, 
teatrul „Mascu" și-a atras sim

patia celor mai fidâi spectator 
— cultivați m g i tui r un ,t 
străzii — care vor duce v st 
poveste pin» la adinei Lălrm 
despre ceea ce au văzut ci. n» 
mai'ăz.ut de la început de s >1 
spectacolul din c. re nici nu '■ ■ 
observat că lipseau „c 1 m.ii : . 
om din lume", „tem ia- ari 
alte personaje celebre ale bile:' 
lui de altadată.

Am scris din grcl ' da <'• ' 
despre „grădinițe, de copii" <• 
scala nu ne aparțin . Exi ‘ i. t 
tu*i, grădinițe de copii c n 
au spațiul vital n-.ri-s.ii D r, .1 
ele arm.-le cu care atacă 
ca?" Au artilerie grea? Sau i 
gie și scenografie de înalt.: 
să europeana?

Exista în București, ca «i i> 
țară, de altfel, zeci, suC- d ■ 
din.țe d« copii adăposti!.' ” 
spații improprii. Exista mm 
școli sărace și biblioteci publr 
sub lai it, spitale fără d 
paturi ,și cile- ilt le. In zaJ u 
fără artilerie grea, ele nu-și p> 
câștiga dicpturilc, nu pot ci.'.i 
nici o bătălie in ir, -’i idila li >a 
tră economie de piața. ln schimb 
profesioniștii nu se dezmint, (a 
„Masca" va ciștiga nu noma 
spațiul ci și o reclama durabil,, 
(nu conte.;/.! dc cc gen!) prec i ■ 
și vreo doi, trei sponsori ai 
tori de senzații t iri, dc aplau 
la scena deschisa, la piață pu 
blică.

OLservăm cum le.Xii.ul tia
rei noastre democrații sc imbo 
gățește mereu: după mineriadă 
șoferiadă, parca, parcă ne m i 
lipsea ceva: o mascarada!

în rest, aplauze sincere pentru 
actori.

lou MLSTAț.X

pioniw.it
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scurtîssime^

O veste bună
După cum se știe de mai mulți ani. druinui de la Aninoasa 

se afla in stadiu nefinalizat, constituind un real neajuns pentru 
traficul rutier din zonă.

Sintem in măsură, prin bunăvoința d-lui primar llie Botgros, 
să dam 0 veste bună oamenilor d.n Aninoasa. Prefectura județu
lui a aprobat, pentru primăria din Aninoasa, fondurile necesare 
finalizării acestui drum, care, in sfârșit, pe porțiunea rămasă ne
terminată va fi asfaltat deocamdată, redindu-se traficului rutier 
posibilitatea de a fi fluent și fără piedici. datorate stării de de
gradare a drumulub Se intenționează și lărgirea unor pcxlețe și. 
cu proxima ocazie, betonarea acestei porțiuni, la fel cum este cea 
mai mare parte a drumului spre Aninoasa. Soluția va începe a fi 
pusă in practiră. prin grija primăriei, de saptmnma viitoare.

Cine vede de cimitir ?
Este cunoscut faptul ca. la noi 

tot xonă. la sfirșitul acestei săp
tămâni, toți ne vom aminti de 
cei morți. intr-o tradiție ce nu 
mal are nevoie de prezentare. 
Adică e un fel de sărbătoare a 
amereniei umane in care fiecare 
iși pltnge morții. la locul lor de 
veci in cimitire. Un fapt firesc, 
omenesc și doveditor de calita
tea de buni creștini ce se vrea 
atribuit^ tuturor celor ce ser
bează această zl.

Problema care se pune Insă 
este dacă și gospodarii cimitire
lor au in vedere faptul că peste 
numai citeva zile se va sărbători, 
tos Valea Jiului, z.ua morților. 
Nu știm dacă s-a avut sau nu 
in vedere acest lucru, insă tot 
mai mulți cetățeni, care in aceste 
zile au fost la cimitirul din Pe
troșani. ne-au relatat unele as
pecte neplăcute in ceea ce pri
vește întreținerea acestui cimi

tir. Cetățenii din zonă au ales 
ca loc de pășunat nentru vite 
ehiar acest loc sacru din interio

rul cimitirului si electul se vede 
in gradul de degradare a mor
mintelor si crucilor de pe aces
tea. Credem că c nevoie de mai 
multă -grijă pentru întreținerea 
cimitirului și mai ales de mai 
mult respect pentru cei ce-și fac 
somnul de veci in pămintul sffnt 
al cimitirului. E mare păcat să 
nu ne respectăm morții din ne
glijență și lipsă de interes. (G.C.).

SEDIU NOU
E.M. l.upeni dispune, in sfir- 

șit, de un nou și impunător se
diu, intr-o clădire ce poate ri
valiza. ca aspect și funcționali 
tate, cu sediile unor instituții de 
talie naționala. S-a muncit mult 
dar putem conchide că a me
ritat. Prin disponibilizarea ve
chiului st-diu, devine posibilă ex
tinderea și modernizarea băii, pas 
firesc, necesar .și așteptat cu ne
răbdare de intreg personalul a- 
cestei mine.

Ați vizitat magazinul Societății 
Comerciale PACO SRt Petroșani ?

Dacă nu ați facut-o piuă a- 
fum, grăbițivâ să deveniți clien
tul casei. Firma 1‘ACO vă oferă 

din belșug
B Artiiole cosmetice ți de 

igienă. O gamă variată, produse 
din import de cea mai bună ca
litate, la prețuri deosebit de 
aiiesihile pentru fiecare.

B încălțăminte sport. Ușoară, 
practica, rezistenta.

B încălțăminte pentru femei 
B Băuturi fine, pentru toate

gusturile, la raionul specializat in 
alimentație publică, dar ți cu 
vrare pentru

■ bere la 
sticla, < it ți la

■ Cafea

acasă. 

discreție, atit 
cutie.

răcoritoare

li

la

B Băuturi
B 1 >gări din import. O gamă 

deosebit de bogată ți la prețuri 
minime. Avantajoase pentru fu
mători.

B Dulciuri. Peste 25 de sorti 
mente.

Livrări „en Rros”
La >in pr< ț negociabil, firma PACO vă oferă, <?u li

vrare „On gros" ;

— b re
V1

— produse agro alimentare
- Vgâri A

im
un

RUGBY, CUPA ROMÂNIEI
CSU ȘTIINȚA PETROȘANI — CSM SIBIU 

15- 3 (10—3). .lotul a avut două aspecte, unul 
pozitiv, prin jocul foarte bun făcut de treisfer- 
t'iri și afirmarea tineretului și altul negativ, 
prin vociferările la adresa arbitiului, aspect care 
in jocuri echilibrate, prin eliminare, echipa ră- 
mine in 14 jucători și poate duce la pierderea 
intilnirii (regretabilă nervozitatea unui jucător 
de mare talent și dăruire — Mureșan).

I.a aspectul pozitiv s-au remarcat in mod 
special Martinescu FI.. ca mijlocaș la deschidere 
și Andreiță Ionel, cu mult peste ceilalți viteză 
deosebită și schimbări debordante, care la virsta 
de 18 ani l-au propulsat în lotul de juniori (va 
juca in deschiderea meciului România — Ar
gentina).

Dar iată cum s-au înscris punctele: după o 
cursă de 60 m. Andreiță înscrie o încercare 
transformată de Florea, 7 ■(>. Drăghicl lovitură 
de pedeapsă 10 0. Sibienii își aduc aminte să

sint in lupta pentru titlu și reușesc prin Amă- 
riej reducerea diferenței, din lovitură de pe
deapsa, 10—3 scorul primei părți. După pauză 
jocul bun al trcisferturdoi cu o fază în care 
I.aric excelează, balonul circula de două ori 
pinii la aripă (rare sint astfel de situații) An
dreiță stabilește scorul final, tot prin încercare, 
la 15—3.

Au jucat: Bagăian (Flori a), Coslache, T.o- 
cziko. Drumea, Bolea. Mureșan. Ghcorghe Clan, 
din, Sniogan. Draghiei. Martinescu, Medragoniu, 
Earie. Pancn (Palăceann), Andreiță. Grigore 
(J\ ănuș).

A arbitrat foarte bine Gheorghe Pirtoc din 
Brașov.

Tot un minus: lipsa echipamentului. Cîn<l 
jucătorul care este schimbat predă tricoul și 
«betele celui care intră dă un aspect neplăcut. 
O soluție pentru rezolvarea acestui aspect este 
sponsorizarea. Cine se oferă?

După 15 decembrie, vor oua 
o sută de mii de găini

Mai multe telefoane și implicit 
zeci de zvonuri -ne-au făcut sa 
destindem urgent La „Avicola" 
Iscroni — filiala -a Societății ju
dețene „Avicola** SA Mintia — 
Deva, unde l-am întilnit pe șeful 
fermei — dt-. Victor Coșîinaș, în 
postura omului la datorie, cu sa
tisfacția răspunsului negativ la 
întrebările noastre, privind po
sibila creștere a prețului ouă- 
lor in perioada imediat următoare 
-i a scădei ii producției din lițxsă 
■le furaje Așadar, la Avicola Is- 
■ roni nici vorbă de așa ceva, 
ei dimpotrivă lucrurile stau e- 
xact invers. Cele 64 mii de găini 
onâtonre. care populează ferma, 
au intrat în perioada de Iarnă a 
ciclului de producție, avind asi
gurată întreaga hrană necesară 
pentru acest sezon rece. Iar cele
30 mii Izucați ouă livrate zilnic

principalului beneficiar „Rete
zatul** SA Petr-oșani demonstrează 
afirmațiile interlocutorului nos
tru, cifra fiind superioară pro
ducției aceleiași perioade din 
anul trecut. Din 26 octombrie 
a c., s-a început și populare» al
tor două hale, care vor primi, 
pînă la mijlocul lunii decembrie, 
încă 40 <le mii de pasări, toate 
ouătoare, ajnngîmlu-se, deci. în 
acest an, Ia cifra de 100 mii de 
găini. Astfel va spori producția 
de ouă chiar de sărbătorile de 
iarna, mult așteptate de români.

Prețul actual de livrare a ouă- 
Ior estr de 24 de lei/buc,, co
merțul mai adăugind cei doi lei 
admiși d< lege și se speră ca 
acesta să nu se mai modifice 
pirwi la sfp-șitu] anului.

Despre ientabiliaaze, eficiență, 
furajare și focul continuu, previ
ziunile conducerii nu sint deloc 
sumbre. Cei 27 <le oameni care 
stapinesc situația cred în reface
rea potențialului optimist al fie
căruia dintre noi și daca ar pi
tea face și mai mult dncit fat 
pentru aprovizionarea populației 
din Valea Jiului, ar face.

Deocamdată, nil toate depind 
de dinșii, așa cum nici produc
ția de oua nu poate ii mai mare 
decit este. Cind ferma va fi 
populata la toată capacitatea ei 
cu găini, care vor avea permanent 
furaje (ultimele cantități pentru 
acest an vor fi aduse din Bul
garia, pe cind și de la m>i?) șt 
producția va satisface mai bine 
cererea unui produs care a lip
sit mult timp, din păcate, și din 
limbajul meuic-ilor

SOCIETATEA
COMERCIALA PACO

S.R.L. OFERTA BOGATa,
DIVERSITATE.

CALITATE
_ **__*4 _ «« _ A * - * 4 •• ti . 4 4 . <4 . 44 a

Mărfuri în
consignație !

Prin magazinul „PACO" puteți 
pune in violare mărfuri in con
signație. Se percepe un comision 
de numai 15 la sulă. Fiecare din
tre noi stntem un potențial „cum
părător al casei**, la firma 
„PACO**.

Pentru bucătăria dumneavoastră I
Noutate

Jiului:
Setul 41c

produse de 
TECO'*,

In orice
para orice aliment folosind setul 
de cuțite dc bucătărie „Alteco**.

■cuțite de bucătărie 
firma japoneza „AI.-

moment, puteți pro-

Aliaj special, practic, larii egaJ 
in bucătăria gospodinelor.

IMPORTANT 1
„I’ACO*' asigură, la cerere, pi n- 

iru toți cei caie doresc să devină 
parteneri de afaceri, transport de 
mărfuri, cu microbuzul propriu)

Patroana firmei, doamna VALERIA 
asoi iațiț sAi vă așteaptă!

MAGAZINUL FIRMEI PACO ESTE

PALACEAN și

SITUAT PE
STRADA 16 FEBRUARIE ia nr. 24. TELEFON 543956,.

IMACAZIN pentru întregul cartier

REȚINEȚI ACEASTA ADRESA UTILA PENTRU 
FIECARE.

; Așezat Intr-un cartier „vAdu- 
; vlt* din punct de vedere coincr- 
; cial — în dealul Institut ului, m.i- 
; gazintil firmei „PACO" va pune 
X in vin zare, in cel mai scurt timp,

pe bază <le abonament, piine, 
lapte, produse faciale de tot fe
lul zahăr, ulei, margarina din 
import ți alte prixluse necesare 
in orice gospodărie, totul pream
bul atl

Cum unitatea este in apropie
rea c.iinpirului miiveisif.il <hn

Petroșani studenții și nu nu
mai ci. pol petri ce citeva clipe 
plăcute, la o cafea sau își pot 
asigura de aici cele necesare.

„PACO**, prin prețurile practi
cate, va fi, fără îndoială, inaga-v 
zinnl „numărul I* al xtiidcnțlloaț 
de la U.ȚV.

z.ua
miiveisif.il
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Săraci in țară bogată...
Avem ec. tificate de proprietate 

D.t '-înt- m mai săraci decit er im 
in.unic de dv> cinLrie 1989. Bâ- 
trini circ au muncit o viață se 
zbat Ia limita cea mai de jos a 
existenței. T nerii <int debtwolați. 
câutind o eva larc in iluzoria pa- 
vune a muzicii umoare importată 
de aiurea. Majori — 'c.i celor a- 
flați in floarea vlrs’.ci trăieic sub 
in>| crini • r ii fala do ziua de 
mlirv. C folos au rrseut de 
elteva ori salariile, d n morr>- nt 
<-»■ preturile au crescut incompa
rabil mai mult ’ Recenta dublare 
a prețurilor l.a carburanți ne-a 
buima.it. pomen nrhi-n- intr-o 
ip< st iz .i sărăciei de neimagi- 
nal. l*n țurile s;)ltfl. fin nou. de 
la o zi la dla. la cote mereu mai 
înalte, l.i luate prod'. elr. ca o 
.reacție ■ xplozivă in lanț. Ba
rometrul sensibil al pieți i agro- 
alimenlare ne indică vremuri 
> pentru bocetul ie familie.

, radoxal. insa. p. imul minis- 
•r.i. Theodor Stolninn. caută să 
bnisțe.ivă pooulaț 1 țâră. af-r- 
»>. n>l ' a. in scurt t mp. situația 
y - larilor va indica o stabilizare. 
JV rr ce intern» i ză ib-p-.t opt i- 
H’.ism.’ Greu de spus. Eimdeă lip- 
v s. a' - iment le con x in mioare 
» r, ti ril». anunțate ds cJ ele of- 
«i Ie in -rea nrixeștc expor
ti I sini, ifesixnr. notabil»' Dacă 
f >’• vor continua, ne putem aș- 

i l.i echilibrarea balanței, 
teet r e\P'Xt si imt.o: t. Est* p->- 
xdiv i faptul c,t Ia nurliii unor 
ti.ine și ageriți ei onumii i sau 
adunat d' vize i'i • mnverl.hifr,

in-omează un miliard fie

dolari Ce lolus, insa, din mo
ment ce producția industrială. în 
ansamblul ei. în loc să crească, 
scade? h’yistă voci care susțin 
că scăderea va mai continua, 
pină cind se va atinse fundul 
sacului limita de jos a suporta
bil tății.

Implicațiile ma,arării prețuri
lor la cărbuni sînt însă, cu mult 
mai profunde. Nu cresc doar

prețurile tuturor produselor. ca 
urmare a costurilor sporite de 
tianspoit. Rsțe periclitată insasi 
existența unor societăți comer
ciale. < are abia ‘Ic curind an luai 
f inții și F1-.UI avut tanp se
acomodeze cerințelor ei exigen
țelor economiei de piață.

In muuicipiid nn»l-ru. ca ur
mare a restructurării .ulivității 
la nivelul Regi» i Autonomr pen 
im Huilă și d.n domeniul con- 
sț'Ucțiilor au luat ființă cîlrva 
v i ii'tiili corni reiale cu profil de 
transport. Au fost moștenite mij- 
l-.u e de transport aiil>> și utilaje

xrele <.u un coeficient mare de 
uzirrâ și muri con» imatoare de 
carburanți și ltlbra. fianți Noua 
majorare a prețurilor la carbu
ranți este greu de suportat pen
tru aceste societăți cil profil de 
transnort și de prestări de ser
vicii. Existau și înainte nemul
țumiri în rindul taximetriștilor 
particulari, ca urmare a creșterii 
impozitelor și a crizei de ben
zină. Dar acum nemulțumirile 
s-au amplificat. Din țară vin 

tot mai des srmnah do nemulțu
miri care ian diferit" forme si 
proporții Îngrijorați de spectrul 
-omaîulni. șoferii organizați în 
sindicate încep să-si exprime po
ziția față ilo hotărir» a privind 
majorarea prețurilor la carbu
ranți. imanintînd rn e-evA ge
nerală E liala sindicatelor șofe
rilor din Valea .finii.1 a făcut. Ia 
rindul salt, demersurile n"cexare. 
premergătoare declanșării cr-voi 
generale, snlidarizindu-’e cn sin
dicatele similare din întreaga 
țară.

Grupările politice care au ieșit 
învingătoare în recentele alegeri 
an început tocmelile si gflceava 
pentru fotolii si poziții cheie în 
camerele legislative si fn viitorul 
guverr. ».ițind pentru moment 
.te cei ce și-au investit înc-ede- 
i ea in ele aîe»;in<bi-Ie sfl le re
prezinte interesele Săracilor din 
bogata noastră țară nu le mai 
rumînr decit speran’a Ie trieri- 
bitata s.himbarc în bine ale eft- 
rei semne nu »e arată. Cel pu
țin d» ocamd.dă. .

Tiarei STRM’T

In Aninoasa

Termoficarea va
funcționa

FETROȘAXI

Direcția de 
telecomunicații 

Hunedoara — Deva
A N U N Ț A

K-te Im *flc j.-< nlru oricine
• « n a jh riua<i.r Ut *Jirșit
»i«- Ideiui.i, ln.it» pn. X'.parile
/.î-,"»*< LA ■i t lor oin%<Tx
\. t . = i . . .< ’ .ikl n il H'Te-X.trt
in- t; .* • ’Mnientrb >r o.im'-
r«:i- ' rr -.A !c ro‘ila. a-
t;|. in i^^î' /i fie ■lupă por-
rur•.. nutlvM • ir :• rmofir;«r e.
jtf i-5.’ ir trebui s-i
< : i ■ mGiH ii eh fi 1 «t. .L I.ii.-ru <■
► •l: a ro.i: • * t> ut in m -ura
• a fi .ilpabd. t . plie nj
l.o- n: a i ;.l An n> iwa. un il 
d.ii or.» )>• iri care sternul li 
li u.fi are sr împletește inlie 

< : p- n! ,.1b U rm > i m- «km
p ..,ru o u nii.e).

Duca i i- H-, in A:>ui«.r.u 
Ji.nr1 cmc.iz, in ..tur al li\G(l, 
P> iro-ani. o- >1 nvrlispi.nind de 
«i rrpv proprie. Dar acest Iu ru 
nu infim n’e». â m nimic bunii 
ni'T- al activității d«- ros; od.u ir«- 
d. oar. > o la An .ooasu c -,’rsta buni 
g. sp<-darl.

Di cuțij eu <11. tlie B. lgros 
pr rr.arul orașului, n- -j întărit 
ei mai mult cei tilnd .nea c.» in- 
•r a» Ir tir. spr»! dm.ebire -l« alte 
•rar," cu situații similare. aici 
Aeto.ri.’r merg cit se p.s.te de 
tr'n~, binsințelei raportindn ne 
Ni C34i*l d" fața la as^iirare.t 
#»u alzun tnațubii.

In Aninoasa fur u,.nc.iz,l 3 
«ntcale termice pi bază de u.r- 
tiuiv șl un pimcl te mi. . <J tinat 
InrPIzivii noilor blm ui i de |o- 
••uin’e din zona Iscroni Cu alte 
mz’inte un m ț<- ttr »u>fi-
• aic nu prea rumpl>». <tar des
tul -de do:.<t pentru a rezolva as- 
pr» ‘elr |> gate ||<’ in.- J/frt.t 
p.-.rtamcnt lor. Dl. pnm.ir ne 
spunea ra la Anm >a a. vara nu
• o pierdut. .S o lui ral eu tragere 
iii- .riima la af.-ctuarra reparați
ilor la 'sisti-miil <lo l<-iauofa aro. 
ren whi-se. ru ni .-i ex.rpțd. să 
«»■ - e. >l -v niube din tiroide nu le 
»» rente A tf» I hi rT .1 ce a 
prț.r» do RAGCr. < an i'froliijt 
to.de repar..țiile ;i centrala ■«

afla in st.idiu »ie f-ira țioiiare. 
A» ași siluajie eș slă și la C i’ I 
aflata in adminxlr.. >‘a rinei A- 
soi iații di- focal.u i l’rnbknie — 
c vorba d». nișle in.'t'sire de la 
po.i. :■ d - presiune -- mai sini 
doar Ia CT ?. D.n- in .iccste zile, 
nr.:oar< le flali- la reparai la
I P’iH1 isEM 1’ tro-.tn vor fi
a fuse si va funiț 'n.i lj căprui. 
ta.i- și a: > ista ci utr.da.

I.n hurii irul .u urator putem 
’ one -mn.i r fermilu ne la puni Iul 
tei mic lin zona fscron . ct func
ționează I. intri -i>.i .ipa< itate- ți 
roi crcc..za nici un fi-1 de situa- 

'ic nepl icut.i Io ii.i-ilor .Im blocu 
iii; respective. Sj in<â un lui ru, 
is ni s<- pare seninii ii aliv p» n- 
tiu cola In. rarea dintre primărie 
și agrnții economici <i<- pc raza 
ora->ulul ii reprezintă faptul <a 
spre rle.pvluie <1.- .dtr oraje A- 
nmoa-a . re asigurat un stoc de 
carirme lin șlilor pentru crn 
trahde teimicr. stoc rr se ridică 
in momentul <le fată la 212 ton-, 
cu pcrspe. tisa permanenta dr a 
se completa piintrn strinsj co- 
I .lor.ire cu m na.

Zikic tacv ule, tot p'infr o bu
nă ■ >i ui -- >ro'ia, i»

mina și sectorul fostului UI ET, 
■•-a rezolv.il pr<>bt«r»a aprovizin- 
iiarh cu combustibil s».li<i (lemne 
a eipiiun»') a celor două școli de 
Jie raza orașului, ce nu sini ra 
corda’e In țisti niul de țri moH 
rare, ci- au iniâli re cu sobe.

Tn concJuzle, d <i, in orașul 
Aninoasa nu vor fi probleme în 
ari a'.lu ijrna legat, de ti i mofi 
care, ț al preocupărilor din 
v u i ți aț permanent?! griji a 
prun... iei și consiliului local, a 
cărui cciplribiitie, în soluționarea 
situațiilor ivHe tn activitatea o- 
rașuhi; ,te dț poale <lc efi
cientă. Deci nndp rșistă ptriicu- 
pare nu cvista probleme -.i ni a- 
Vd Aninoir-a este un i-xcmplu 
bun in ai«si s< nș.

Glirvighe ( ILI|l\ ASA

îOraș selenar
**
Z Nu este vorba de scit nce fic- 
; fion. Totul e'te real. Au apărut. 
Z mai ales prin , Aeroport" relele 
; de țevi pentru incalzire, sudate 
Z „la vede.e’’ — cin-a 50 cm față 
; de sol. Și pusr „cum da dom- 
Z nul". «Sini barate caile de ac- 
Z 'cs spre blocuri, cetățenii fiind•
; nevoițj sa sâni [ieste ele pentru 
- a intra in casa. Toata zona a-*
; duce a uzina sau a oraș selc- 
X nar. ,,l) sene mimate" ce mai, 
Z o gospodarii noștri protagoniști. 
•Or mai fi „in proiei t" idei din 
Z ost. a ,.șii>" sau no, asta-i alta 
; poveste. Propun sa gravam in 
Z acest caz. pe stema municipiului•
Z și o țeav.i-doua. »e știe.
1 (li. Al.)

a

î Extindere
2 Jir miercuri, .Societatea remer- 
’ viala „VAI Ml” bltl.. cu sediul
• In Vulcan, i a r it.ns sK-iivitatca
• și pe raza orașului Anin. i»a. Au 
Z fost d« ihisr doua m.igii-ztne — 
•" umd m Bcroni, un le se inten- 
I țmneaza și punerea la pun< t a

urmi laborator Jc produse din 
carne, și unul in Aninoasa, pro
filat pc carne și pro<litsc.

; Deci u treabă bunj pentru lo
cuitorii orașului, art Ișl vor vc- 

l dea diminuate efortutile de apro- 
vuiunarc cu astfel dc prudlii®,

; uvind [vosibilif-itci sj (A»ea?c£ 
' permanent produse dc cea mal 

buna valii.dc *i ii> clare foarte
. proaspi.tîi, oferite fie M)<'î<?tntr,1 

rmțHctiva. (G C.)

Conform Ordinului Ministerului Conmnicajiijor nr. 
70 din 21 decembrie 1990 privind echipamentele terminale 
de telecomunicații:

— Instala rea echipamentului ele telecomunicații se 
poate face, fie ele către unitățile aparținind R.A< BOM 
TELECOAI, fie prin grija utilizatorului (unității economice 
beneficiare), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

— Conectarea la rețeaua publică de telecomunicații 
se poate face numai pe baza avizului dc punere ir» func
țiune, emis de unitățile teritoriale ale R A. ROM TELECOM 
(Direcția dc telecomunicații HunedoaTa-Deva).

— întreținerea (SERVICE) echipamentului se poa
te face atit de unitățile R.A. ROM TELECOM. cit si de 
alte unități din sectorul de stat sau particular, autorizate 
de Ministerul Comunicațiilor.

— Agenții economici care au executat lucrări dte te
lecomunicații (instalare de echipament nou sau îulocmrea 
echipamentului proprietatea R.A. ROM TELCOM cu echi
pament proprietatea abonatului) prin alte unități din sec
torul de stat sau particular, decit R.A. ROM TEIJSCOM 
sînt obligați să solicite avizul R. A. ROM TELECOM pentru 
conectarea la rețeaua publică de telecomunicații % echi
pamentului. «

In cererea pentru obținerea aviziilm este a
se menționa :

1. Denumirea și adresa unității
2. Denumirea ecliipamentuțui ’’ j

Tipul |
4. Fabricat de :
5. Instalat de : I
Recepția lucrărilor se va efectua OBLIGATORII) în 

prezența reprezentanților Direcției de telccon»oni«ații, 
ocazie cu care se va întocmi protocolul priiind funcționa
rea instalațiilor dc telecomunicații.

ROM TELECOM poartă răspunderea dezvoltăm tu
turor mijloacelor de telecomunicații în România fi sta
bilește noi mele generale obligatorii privind cous1n**ea, 
exploatarea și dezvoltarea mijloacelor de Tc.

Conectarea unui echipament nou instalat ța rețeaua 
publică sau înlocuirea echipamentului in funcțiune <u 
un alt echipament fara avizul Direcției de telecomwni 
tații constituie CONTRAVENȚIE și sc tratează conform 
reglementărilor in vigoare.

Repiezcnlanții unităților economice care sînt motori
zați să execute lucrări dc telecomunicații in jud. H»ne- 
doaia sint invitați la sediul Dir. de telecomunicația Ilu- 
nedoara — Deva, in data de .3. XI. 1992, ora 10 p'.rfru o 
staliili, de comun acord, principiile dc colaborare.

I M P O R T A N T
Incepind cil data de 15 noiembrie 1992, ora izero 

in Rom.miia se va schimba sistemul de numorotatie ir.ie- 
fonică.

In jud. Hunedoara, de la data de I august 1992 nu
merele de apel ale posturilor telefonice sint format* din 
(> cifre-

Abonații telefonici din rețeaua telefonică AwMn.ală 
din județul Hunedoara vor comunica intre ci formiod la 
discul aparatului numărul de apel i heinat, foainaf din 
6 cifre (iârâ prefix).

Pentru convorbirile telefonice interurbane aHtata4r. 
cu localitâile «lin alte județe, se va adăuga cifra ,,9T in 
fața prefixului aciuai.

Comunicațiile telefonice cu abonații «lin Bncnrcțli 
sc vor realiza adăugind in fața numărul ni formal ău 7 
cifre al abonatului chemat grupul de cifre „OI*, ia» cu 
abonații din sectorul Ilfov formîml cifra r,0‘“ luxul dc 
grupul «Ie cifre 179 și numărul dc apel al poștvlu> tele
fonie chemat.

Pentru servicii speciale, cifra s* va înlocui «u 
cifra „9” astfel i

921 DERANJAMENTE
931 INi ORNfAl II ABON AT!
961 SALVAREA
971 SERVICII INTERNAȚIONALE
991 POMPIERII
991 COM ORBIRI INTERURBANE ’*
Comunicațiile internaționale dla România tiWR «ikc 

altă țaiâ se obțin prin păstrarea modului actual «fe forma
re a uumărului. CServiciul special 971}.

Pentru informații detaliate, rugim a vă adresa no«hll 
serviciu special „050“ cur») după 15 noiembrie, va de* 
veni „OJK

buima.it
to.de
rezolv.il
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MICA PUBLICITATE HOROSCOP

Societatea Comercială 
Agroindustrială 
S.A. Baia Mare

str. V. Xlecsandri nr. 103 
Telefon 99/413180; 99/414203; 99/411201

Oferă, la prețuri avantajoase și negociabile!
— confecții din sțpfă și lină
— pardesie femei și bărbați
— sacouri bărbați
— geacă bărbați
— haină 3/4 bărbați
— paltoane femei
— ccstume taior femei
— fuste femei
— jachete femei
—- haină de protecție cu blană din MRR
— confecții din blană naturală
— haine velur 3/4 femei și bărbați 
•— haine velur lungi pentru femei
— veste și geci din velur
— haine din relon cu blană naturală din
— huse auto din blană naturală
— papuci pentru casă, din blană naturală
— confecții din piele de ovine, bovine și
— geci pentru bărbați și femei
— fusto pentru femei
— haine 3/ 1 pentru bărbați și femei.

Toate produsele se găsesc într-o variată 
listică, de culori și tipodimensiuni.

IVIRR

porcine

gamă nieila-

Societatea ( omercială 
» Impex Paradis”

Cantina 8, str. llic Pintilic, execută, non-stop, 
comanda: colaci, parastase și alte produse dc patiserie
panificație, cu diferite ocazii. 

Telefon 5 11521, 513100.

la 
și

3I
I

Camera de Comerț și 
industrie Deva

ANUNȚĂ
Organizarea, la Petroșani, începînd cu 15 noiembr 

I pe o peiioadă de trei luni, dc cursuri i: 
contabilitate.

Relații și înscrieri la Reprezentanta CCI 
cu sediul la Hotel Petroșani, telefon 511733.

Camera de Comerț și Industrie Deva vă 
asemenea la cunoștință apariția numărului 10 
Comerțul Ilunedorean, in paginile căreia veți 
Ordonanța Guvernului României nr. 21, din 
1992. cu privire la protecția consumatorilor.

rie
intensive de

Petroșani,

aduce de 
din revista 
putea găsi 
28 august

511733C,aJii’ L' Keprezentanfa CCI di'> Petroșani, telefon

PUBLICITATE
ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar da redacție 

Ștefan CIMPOI
Responsabil de oumlr j

Paul N1GULESGU.
Corectura i ■ ‘-i*.

Emilia AGHIRKI fl Viorica FIRfULMOU

I

I

VIN Z ARI
VlND Ford Tranzit (Diesel), an fabricație 1981, telefon 513272, 

orele 17—20. (5420).
VlND mobilă bucătărie, deosebită, 120 000 negociabil. Repu

blicii, 101/58, Petroșani. (5419).
VlND Volkswagen Mixt 6 locuri, 1580 cm.c, telefon 565222, 

Lupeni. (5407).
VlND apartament 3 camere, parchet, două terase — Vulcan, 

sau schimb cu 2 camere Petroșani, telefon 545937. (5408).
VlND urgent autoturism avariat Simca-Talbot. Relații la te

lefon 541272. (5413).
VlND Skoda S 100, stare excepțională de funcționare, cu multe 

piese rezervă, str. Unirii, bloc 14, se. 2, et. 1, ap. 4. (5417).
VÎND garsonieră, str. Unirii, bloc 8, 3/3, între orele 15,30— 

17. (5412).
DIVERSE

SOCIETATEA COMERCIALA „SUCIU“. LUPENI, vinde en 
gros, non stop, la prețuri avantajoase: whiski, bomboane, alune, 
biscuiți, acadele, gumă, ness, Assos, Las Vegas, Bastos, săpunuri, 
cafea boabe, pantofi și camion IFA (6,5 tone), tracțiune față-spate, 
B-dul Păcii, nr. 7, Bărbăteni. (5320).

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 3 camere eu garsonieră sau apartament 

2 camere, Petroșani, Aviatorilor, 34/2/77, etaj 10. (5342).
SCHIMB casă colonie cu apartament 2—3 camere Petroșani 

— Petrila. Informații: 8 Martie, 48/1, 8—20. (5411),

PIERDERI
PIERDUT cîine pechinez, talie mijlocie, maro deschis. Lupeni, 

Viitorului, bloo Fl/18. Se oferă recompensă. (5414).
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Ioana Daniel 

eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5404).
PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Pop Mariana, eli

berată de UPSRUEEM. O declar nulă. (5422).
PIERDUT legitimație periodice nr. 874, eliberată de UT Pe

troșani. O declar nulă. (5406).
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Ciofu Doina Irina, 

eliberată de UPSRUEEM. O declar nulă. (5416).
COMEMORARE

SOȚIA anunță împlinirea a 6 luni de la moartea fulgerătoare 
a celui care a fost

GOJOCARU CONSTANTIN

In veci nu te voi uita, Costcle. (5409).

SCORPION
Un pas înainte și doi înapoi.

SĂGETĂTOR
Dtică dați cu banul, alegeți 

marca!
CAPRICORN

Euforie nefundamentată pe 
principii solide.

VĂRSĂTOR
Ecoul faptelor dv. umple va

lea.
PEȘTI

Șoaptele duse de un vînt priel
nic își ating ținta.

BERBEC
Datorie morală achitată prin- 

tr-un act imoral.
TAUR

Dacă vl se fao avansuri insis- 
tente, reglați avansul „la aprin- 
derc*„.

GEMENI
Momentul crucial vă găsește 

departe de „locul faptei11.
RAO

Haos comportamental, generat 
de influența cumulată a unei 
conjuncturi astrale nefavorabile.

LEU
Se întîmplă cu dv. un miracol 

pe care nu-1 înțelegeți,
FECIOARA

Nu vă luați după lungimea' 
nasului, ci după agerimea de 
spirit!

BALANȚA
Ca să te poți ridica, e necesar 

să cazi mai întîi.„

internaiiona'ă
și Europa răsăriteană

Actualitatea
Dese urile

Organizația ecologistă Grcen-
pcace considera că acordul de 
interzicere a liberei circulații a 
deșeurilor, adoptat marți la Lu
xemburg dc miniștrii mediului ai 
CEE, este „o veritabilă ipocrizie*1, 
intrucit cl nu împiedică exportul 
deșeurilor către țările din „lu
mea a treia11. „Comunitatea se 
protejează pe sine însăși, lcgiti- 
mind tendința de a se debarasa 
dc deșeuri în țările în curs dc 
dezvoltare, car,e nu pot să con
troleze adevărata natură a unor 
asemenea subproduse. Aceasta 
este o zi tragică pentru lumea a 
treia și Europei nr-ariteană, sc

arată într-un comunicat al orga
nizației Greenpcace, citat de a- 
genția France Presse.

Noua legislație europeană, a- 
firmă Greenpeace, autorizează 
exportul de deșeuri pentru o 
nouă utilizare sau pentru reci
clare. Autorizarea exporturilor 
de deșeuri exclusiv pentru o al
tă utilizare sau reciclare nu va 
diminua comerțul cu acest gen 
de „marfă11. Dimpotrivă, „vor e- 
xista mai mulți negustori de 
deșeuri, care se vor numi rccl- 
clori", este concluzia la care a- 
junge organizația ecologistă.

O enigmă în sinul „Verzilor
La domiciliul lor 

din Bonn, au fost găsite corpurile 
neînsuflețite ale Petici Kelly și 
companionului ei de viață, Gert 
Basti.m, foști deputațl ai Parti
dului Verzilor șl figuri proemi
nente ale mișcării pacifiștilor 
germani. Procurorul Wolgang 
Komp a declarat presei că am
bele victime aveau răni pe corp 
și că, de aceea, „orice ipoteză 
este posibilă, de la sinucidere la 
crimă11.

Petra Kelly (44 dc ani) a fost 
unul dintre membrii fondatori 
ai Partidului Verzilor și, la înce
putul anilor '80, a condus valul 
de manifestații împotriva insta
lării rachetelor nucleare ale 
NATO în Germania. Gert Bas
tion (69 dc ani) este un fost ge-
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ncral dc armată, convertit la 
mișcarea pacifistă. In 1983, cei 
doi au fost printre primii repre
zentanți ai Verzilor aleși în par
lament. Petra Kelly a fost depu
tată pînă în 1990, cînd, după
alegerile generale, Verzii vest- 
germani și-au pierdut toate fotp- 
liile din Bundcstag (camera in
ferioară a parlamentului). Gert 
Bastian a fost deputat pînă în 
1987, dar între 1984 șl 1986 a
părăsit grupul parlamentar al 
Verzilor. Ea ultimul congres al 
partidului ecolo-pacifist, fosta 
lideră a Verzilor n-a reușit să-și 
impună candidatura pentru unul 
dintre locurile din direcția cole
gială a partidului.

Sfirșitul tragic al celor do! a- 
parc, deocamdată, ca inexplicabil.

PROGRAMUL 
TV,

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

10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10.20 WORLDNET USIA.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Oameni de lingă noi.
13,35 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14,15 Avanpremieră TV.
14.20 Tradiții.
19,45 Preuniversitaria.

1
15,30 Teleșcoala.
16,00 Agenda muzicală. ,

16,30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17,35 Drumuri în memorie.
18,00 Tcle-discul muzicii popu

lare.
18,20 Simpozion.
13,00 Studioul economic.
19,30 Desene animate.
20,00 "Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Film serial. DAT,LAS.
21,45 Reflecții rutiere.
22,00 Dosarele istorici.
22,30 Moment coregrafic.
22,45 Reporter ’92.
23,15 Actualități.
23,30 Stadion.

CASA DE CUI,TUR A
A SINDICATELOR PETROȘANI 

• Joi, 29 octombrie, ora 17: 
RANDY

acțiune, sexy, cu Sylvester Stal- 
lone.

Cotidianul de opinii |l Informații al 
Vall Jiului „ZORI NOI" eita realizai da 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" SJL 

rifllnțatl conform De- 
tiflei nr. 208/(2.06.1091 
a Prefecturii |ude(ulu| 
/Kunadoara.

Directori 
IWIRGBA BUJORISOU
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