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„ZORI NOI” NU SE SCUMPEȘTE (ÎNCÂ)î
înainte da a-.și fxe bagajele să se intoaraă 

la afacerile lor, guvernanții n-au iertat n ci 
presa. Prețul hlrtiei de ziar S-A DUBLAT !

Diw respect pentru cititorii noștri, ziarul

„ZORI NOI" a rămas printre puținele care nu 
s-au scumpit. Mizăm pe înțelegerea dumnea
voastră ca, atunci cînd va fi cazul, să ne cre
deți că n-avem încotro. Deocamdată, un ziar 
costă cit două cutii de chibrituri.

Ultima răsiîntie jsilri! imn
Au reînceput negocierile gu- 

vern-sindicate-patronat. Recen
tele scumpiri de prețuri care fac 
„cap de afiș" pe lista lungă a 
problemelor acestei ierni vor 
domina discuțiile, sindicatele a- 
vind de partea lor nu numii ar- 
gumentele cu care să pledeze 
pentru protecție socială ci ți a- 
venlajul momentului. Actualul 
guvern se află cu cîțiva metri 
înainte de stația terminus și 
probabil că in aceajtă conjunc
tură. între cele două alternative 
clasice — acceptarea sau respin
gerea condițiilor pire de sindi
cate —• să aleagă calea de mij
loc. despre care vechii politicieni 
spuneau că „nu există". Areastă 
calo exiști totuși con Jind din., 
amin rea oricăror decizii, pentru 
a lăsa în seama viitoarei echipe 
guvernamentale tonte greutății^ 
iernii, împreună cu dificultatea 
de a hotărî asupra evoluției pre
țurilor și salariilor.

Interesul opiniei publice este 
stîrnit de o dilemă: este posibil 
ca sub presiunea sindicatelor să 
se obțină o „întoarcere" a pre
țurilor la carburanți? Greu de 
crezut! Vorba ceea, fierul tre
buia bătut cît era cald, iar în 
problema acestor scumpiri, după 
momentul de uluire a urmat re
semnarea. La stațiile PECO se 
mențin aceleași cozi creînd im
presia falsă că posesorii de au
toturisme nu resimt impactul 
noilor prețuri in bugetul lor 
financiar.

Pentru pregătirea psihologi, ă 
a negocierilor. unele sindicate 
au transmis deja avertismente 
deosebit de severe. Ne referim 
la greva din transporturile ru
tiere anunțată pentru mijlocul 
acestei luni, un motiv în plus 
pentru actualul guvern să adopte 
tactica amînării deciziilor. D.f 
iată că unele sindicate — chiar 
din cele cu influență certă la 
m.ra negocierilor — nu susțin 
idci’a grevei, văzînd în ea încă 
un efect păgubos neutru economia 
țării. Noilp preturi la carburanți 
nn afectează numai populația ci 
și nn mire număr de agenți e- 
conomici pentru care întrerupe
rea aprovizionării cu materii 
prime sau fond de marfă ar 
deveni mai mult de-ât din-'ro-i- 
să. Liga sindicatelor minier'' d n 
Valea Jiului a fost prima care 
s-a delimitat în mod pub’ic de I- 
deea unei greve în transporturi, 
poziție prin care apără echili
brul destul de fragil al activită
ții unităților extractive. Această 
poziție este totodată primul pas 
în cadrul pactului do pace care 
l-a fost promis viitorului guvern.

Deci, negocierile au reînceput 
sub semnul unor marj griji. Iar
na bate la ușă. A alege „cal< a 
de mijloc" nu e o soluție econo
mică cj una politică. - Oare ce 
variantă va fi adoptată? Vor a- 
vea cîștig de cauza adepții pro
tecției sociale sau ai terapiei de 
soc?

Ion MUSTAȚA

La butelii, situația este 
explozivă

• Cota Văii Jiului (că tot la cote sîntem încă!), sub necesar 
• Posturile noi de aragaz, instalate după ’89. n-au, nici acum, re
partiție • Fiecare lună _se Închide" cu 12—13 mii de butelii. . 
goale • Pmtru o butelie plină „se stă" două luni. Acum, că mai 
încolo nu știm cc-o mai G • „Benzină o să Le", spune șeful de
pozitului Competrol — Vulcan. Sîntem asigurați că, la pompele 
PICO, nu vor mai fi cozi. Să credem?

Discuția cu dl. Mihai Dogar, 
șeful depozitului Competrol Vul
can, a pornit de la situația cri
tică in care se află aproviziona
rea cu carburanți — in speță 
benzină — a Văti Jiului. „Mal 
dificila este ia butelii" a ținut 
dumnealui ia mi precizeze. Co
ta actuală este sub necesarul de 
32 de mii de butelii de aragaz. 
Mai precis este de 18 mii butelii, 
asta In condițiile In care, din 
decembrie '89 ți pină acum, sin 
dicatele din Vale au adus 11 005 
butelii cț au fost rep irtizatc sa* 
lariaților. Pentru acestea nu s-a 
primit repartiție de butan. Nici 
măcar pentru o butelie. Din mai 
— iunie anul acesta, la finele 
f’ccărel luni închidem situația 
cu 12—13 mii butelii goale, co
menzi ce nu pot fi onorate, Evi
dent, asta creează nemulțumiri 
Justificate din part-a populației, 
termenul de schimbare a unei 
butelii, ia centre, tmzînd să fie. 
In areastă perioadă, dr pină la 
două luni. Noi încercăm să fa

cem ceva. Căutăm să mutăm la 
Craiova — care este un parte
ner mal serios — repartiția de 
butelii ce o avem la ’I imișoara 
și Pitești. Transportul de la Cra
iova aici se face mai ușor, au 
trailerele noastre și nle lor" 
„Domnule Bogar, ziceți ceva des
pre ce-| doare pe umblătorii pe 
patru roți*. „Domnule, la benzi
nă, situația Ia data de 2 nov. e 
asta : tn maximum 10 zile se va 
reglementa, In sensul că vom 

scăpa de cozi. Conform Informa
țiilor pe caro ic avem acum, la 
aceasta dată, in cursul acestei 
săptăminl se vor aduce tn |ur de 
80 tone de benzină. In deplasă
rile pe rar le vo) efectua fn 
3—1 noiembrie la Pitești voi 
rezolva planificarea încărcărilor 
Pe luna in curs. Deci. asta-t cil 
benzina! La butelii nn pot pro
mite nimic. Fără o hotărîrc gu- 
vei namentală, in vederea mări
rii cotei afectate V'dl Jiului, nu 
erori eă se va rezolvi ceva",

Glieorglic OLTFANIJ

Bill Clinton — noul
Așteptate cum un interes deosebit de toată 

lumea, alegerile prezidențiale clin SUA au 
dat cîștig de cauză candidatului Partidului De
mocrat, Bill Clinton.

Guvernator al statului Arkansas — cel mal 
sărac stat — de aproape două decenii, fiind, la 
instalare, cel mai tinăr guvernator din SUA, 
Bul Clinton s-a Linșat în campania electorală 
cu un program al democraților, avînd ca punct 
forte întoarcerea americanilor cu fața către A- 
merica .și problemele interne ale sale, care ac 
centucazâ în mod esențial necesitatea unei 
schimbări de esență a societății americane.

Programul sau, conceput pe seama schimbării 
de optică față de marea masu a electoratului,

președin te al S. U. A.
din partea guvernanților, a întrunit majorita
tea sufragiilor electorilor, Bill Clinton asigurin- 
du-.și victoria chiar din primul tur de scrutin, 
în pofida previziunilor ce indicau posibil tatoa 
unui al doilea tur de scrutin. Conform tradiției 
americane, noul președinte ales își va prelua 
prerogativele, la Casa Albă. începind cu Ia
nuarie 1993. Bill Clinton, actualul cîștfgător al 
alegerilor devine, astfel, cel de-al 42-lea preșe
dinte al americanilor și primul născut după 
al doilea război mondial, întrerupînd cursa 
guvernării de către republicani, care și-au ad
judecat victoria în ultimele decenii, democrații 
revenind pe podiumul prezidențialelor după 
succesive infringeri.

_ - - Șoferii se joacă cu focul
N-are rost să „repet încă o dată" vorba celui care a aprins 

focul cu care se Joacă acum șoferii. Scumpirea carburanților se 
înscrie In seria unor masor] menite să stabilizeze, pe termen 
lung, inflația. Daca momentul ales e sau nu oportun, o știu cei 
cu care primul ministru s-a consultat înaintea alegerilor. Efectul 
Imediat asupra costului vieții se resimte deja dar asta nu Justifi
că, in nici un fel, declarațiile belicoasa ale Sindicatului Șoferilor 
din România, caracterul ultimativ al amenințărilor cu greve de 
avertisment, demonstrații de protest, grevă generală cu blocarea 
șoselelor și a vămilor, „ducă nu se revine la vechiul preț al ben
zinei". Acțiunea a fost deja declanșată, prin adresa nr. 913/23.10. 
92, care a fost expediată, recent, do către SSR, tuturor filialelor 
d n țarii. Jn legătură cil acest aspect, am solicitat părerea dom
nului Petru Braiț, prim-vici-prcședinte al Ligii Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului.

— In situația actuală a țării, 
declanșarea unei asemenea ac
țiuni nu e oportună. Nu ne d<J- 
solidanziim, dar am încercat Srt-i 
fflmurim, in virtute;» faptului că 
exista șofer] afili iți la Ligă, că 
nu agrem o asemenea atitudi
ne. Din punct, ele vedere leg <1 
orice Conflict <l< muncă se de

fectelor scumpirii asupra mineri
tului In al doilea rînd, este greu 
de crezul, că un guvern, fie șl 
aflat pe ultima sutj de metri a

mandatului, poale retracta, ca 
urmare a presiunilor unui seg
ment al societății, o mrtsuiă abia 
adoptata. Apoi, urirtînd procedu
ra legală, acest conflict s-ar în
tinde pe mai bine de o lună de 
zile, timp In caro se va forma 
un alt gusern, caro ar putea 
foarte bine să nu fie de acord 
cu masurile adoptate de actua
lul guvern sau, admițlnd, prin 
absurd, că s-ar aproba o „în
toarcere înapoi", din rațiuni do 
conjunctură, este absolut sigur 
că această acțiune va umbri re
lațiile guvern — SSR, pe toată 
perioada mandatului executivu
lui, lucru nedoriț, după părerea 
mea, și ncluat In oalcul in acest 
moment.

— Cum credeți că vor reac
ționa minerii, în cazul declanșă
rii grevei generale, cu blocarea , 
șoselelor ?

— Reacția minerilor mi poate 
fi prevăzută. Știm doar că exis
ta o sol.duritate intre ortaci ca
re se face simțită cu deosebita 
intensitate în momente da cri
ză. Nu vreau să pară o amenin
țare, dai inchipuiți-vă dv. ce-ar 
însemna să iasă schimbul din 

mină și să- i găsească ortacul 
ieșit in urmă cu eiteva orc din 
subteran cu picmiul rupt, tot la 
dispensar, pentru ca... nu circ i 
lă salvarea 1 Aș vri i să-l văii 
pe cel in stare ■-ă-i stăp.neascu 
in acel moment ..

Sini cuvintele unui om al sul, 
tei anului, ale unui om c .re s-a 
aflat printre mineri la bine și Ia 
greu, ale unui om care cunoaște 
destul rle bine natma relațiilor 
guvern sindicate. I’o t|o tocm ii •• 
aceea se și Jntroaliă ce manevră 
s-o fi ascuzin-'l in spatele numi
rii noului împuternicit al guver
nului in relația eu sindicatele, 
lacob Zeii nk<>. Sfl fio oare un 
intcrim.il sau n iiil guvern și 
desemnat deja primul membru 
Sau poate lacob Zeleuko e d->.i 
pionul d ■ saci Ificiii ?...

Ștefan ( IMPOI

intcrim.il
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NORMALUL Șl PARANORMALUL
Cu sentimente contradictorii au primit petroșănenii turneul 

medicului popular „Leonardo" — Leonid Ivanov — din Republica 
Moldova. Unii s-au dus din curiozitate, alții neîncrezători, alții 
pu.i pe glume, răpii dornici să învețe. Și nu puțini au fost aceia 
c.ire au căutat tămăduirea sănătății lor, cu sprijinul lui ”VC°'1 
nardo". Cele 9 întilruri ale domnului „Leonardo" ou petroșănenii, 
in sala mire de spectacole a Casei de cultură din oraș, și faptul 
că, pe lir.jă acestea, au mal fost ți două întîlnlri cu copii în vîrstă 
de pină la 10 ani — iată două argumente ce probează interesul 
stirnit de domnul „Leonardo". Cine este acest domn 7 Iată de ce 
am purtat un scurt dialog, cu medicul popular. Oricum, un dia
log care încearcă să aducă mal aproape de dumneavoastră perso
nalitatea omului Leonid Ivanov.

MAI BINE MAI TÎRZIU • • •

— Îmi este greu să vă explic 
exact cum 
mărturisit 
Doresc să 
felului in 
bionergiei, 
sa t: ezcsc 
men.lor, reacții care sa le vin
dece o boală să-j facă din oa
meni bolnavi — oameni sănă
toși.

— Cine sintt-ți dumneavoa--trâ. 
domnul Leonardo ?

— Cadru didactic prin forma
ție, sînt membru al Academici 
de Științe din Moscova

— Cum vă evaluați rezultate
le ?

anume procedez, ne-a 
domnul „Leonardo". 
scriu o carte asupra 
care, aplicînd forța 
șl nu numai, încerc 
reacții inlăuntrul oa-

— Nu este un secret. Efectele 
tratamentului meu se pot simți 
in bine, mal devreme sau mai 
tirziu, de toți cei care cred în 
el, în metoda mea.

— Puteți face o comparație 
între auditoriul dumneavoastră 
din Moldova și cel din România?

— In Moldova, deși poate oa
menii nu au nivelul de cultură 
al celoi" din România, am reușit 
mai ușor. In Români i, oamenii

IN R. Salutăm bunăvoința d-lui „Leonardo" de a veni mai des ■ 
la Petroșani (mai ales că e invitat dc însuși primarul nostru). Este., 
necesar să vedem cum stăm cu „normalul și paranormalul" !.., jj

■
«a********************************************4***J

sînt mal sceptici „Ge-o fi ?“ — "
se întreabă mulți dintro ei. In > 
acest sistem do tratament, pre- ■ 
găti rea psihologică este al- 5 
fabetul, ca să mă exprim așa. Și Ș 
se poate ajunge ca, țînînd ochii ■ 
închiși, să scriem ca și cînd î-am S 
avea deschișL Trăim într-o lume ■ 
trudită și trebuie să ieșim din • 
truda asta inutilă. ■

— Cum ați ajuns în România? 5 
— Din întîmplare. Am vrut să ; 

merg în Polonia, pentru a expe- ■ 
rimenta tratamentul meu. Un ■ 
prieten clin România, care m-a 5 
vizitat în Moldova, m-a convins; 
să vin aici. Șî am venit. :

— Și cum vă simțiți ?. ?
— Ca acasă. Sînt. român din Ș 

Republica Moldova și în Romă-; 
nia sînt ca acasă. Nu este fi-!■ 
reso ? De aceea voi onora invi- ■ 
talia domnului primar Stoicuța, " 
care m-a primit cu amabilitate; 
și voi reveni. •

Se pare că, în sfîr.șit, primă
ria are ele gîncl să respecte hotă
rârile Consiliului local. Pentru 
o cit mai corectă informare a 
cetățenilor interesați, ziarul nos
tru purcede la publicarea celor 
mal importante hotărîrl. Așa, să 
știe și oameni șl să nu li se mai 
spună — cînd sînt purtați pe 
drumuri — că nu există temei 
legal pentru rezolvarea cererilor 
lor. Informăm (așa cum am mal

făcut-o) opinia publică asupra 
faptului că majoritatea hotărî- 
rilor au fost luate în urmă cu 
multe luni. A fost nevoie însă 
de nenumărate reveniri (readop- 
tări și readaptări) ale lor, pen
tru ca executivul să înțeleagă 
obligația elementară de a le și 
respecta. Acum sînt și tipărite. 
Măcar în ceasul al 12-lea să fie 
și respectate.

Hotărîrea nr. 2319 1992
privind taxele pentru eliberarea în municipiul 
ficatclor de urbanism, avizelor și autorizațiilor

Fotbal, divizia C a

Petroșani a certl- 
--------- , ----------- ... ----------- ------ în domeniul con

strucțiilor ce întră în competența Administrației publice locale, 
Consiliul local al municipiului Petroșani, avînd în vedere 

expunerea de motive a Primarului municipiului Petroșani și ra
porturile Serviciului de urbanism șl Amenajarea Teritoriului,' pre
cum și ale Biroului taxe șl impozite, privind stabilirea taxelor 
pentru eliberarea în teritoriul municipiului Petroșani a certifica
telor, avizelor și autorizațiilor din domeniul construcțiilor; văzînd 
avizul favorabil al comisiilor pe domenii de specialitate din ca
drul Consiliului local al municipiului Petroșani; în temeiul Ordo
nanței Guvernului României nr. 26/26 august 1992, privind 
xcle pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor 
autorizațiilor din domeniul construcțiilor, precum șî ale art. 
lit. f și art. 29 din Legea nr. 69/1991, privind administrarea 
blică locală,

ta
ți

21, 
pu-

MINERUL TEI.1UG — MINE
RUL VULCAN 2—.’ (0—1). Net 
superioa ă la toate capitolele, 
M n. -ul Vulcan a trebuit să su
porte c.tjjridic unei brigăzi dc 
arbit i din Orăști?, a căror pres
tație a fost dc-a dreptul penibi
la, crcînd nu num .i o atmosferă 
încordată d ir viciind in mod 
grosolan rezultatul. Oaspeții au 
dcsch.s scorul in mln. 5 prin 
Molclovan, dominind In continua- 
e, dar gazdelor li s-a acordat 

un 11 metri gratuit pe care l-au 
jratat. Bejan înscrie in min. 50 
goi valabil, tu-jierii anulează, 
centralul nu validează și totuși 
gazd'-le egalează. D.n nou Be- 
jan înscrie (1—2) .și, în finalul 

acord * iarăși 
situația pe ta- 
O istorie care 
mai repete.
citeva rczulta-

„spei.anțc-

lor'. Cădeți; Petroșani, Jiul Pe
tro1 ani — -Star Deva 9—0. Echi
pa din Dava este prima forma
ție aparținîntl u-nei persoane 
part icnise — Gojocr.ru.

r.i'Och.dcani I: Jfcil — GSS 
cea 3—9; Republicani 
— CSS Vi-ce a 2—1. 
buni: Tctraru Marin, 
Giovani, l’eu a, Fîețan,
Ungi.ifcunu. Cadvțl tînc.ani: Mi
nerul Urlcani — Minerul Lu- 
peni 0—6; Juniori III — Minc- 
itil Uricani — Minerul T.iipcni 
fi-3.

Vil- 
Jiul 
mai

IIt
Gel

Turban,
C.Yiudiu,

oaspeților, cu un arbitraj corect» 
(Cornel l’opescu — Hunedoara) " 
in care golurile au făcut deliciul j 
publicului.

Golea a desdus scorul din lo- i 
vitură liberă directă do La 20 m,; 
a tu mat bora oaspeților iar Bei- ! 
beta a trimis balonul în poartă, i 
ridicfnd scorul J»i Si—0. Metalul X 
reducă din handicap, 2—1.

După pauză gazdele au mai! 
înscrie de trei uri prin Bcrbe- • 
ce, 2 goluri, și Farkaș, obțînînd 3 
o violorîo netă în fața unui ad • 
versor debusolat. j

înscris ere trei ort prin

A »

incandescent, se 
11 m egalindu-se 
bcla de marcaj, 
nu trebuie să se

JUNIORI: Iuta
Ic ‘lin campionat’il

MINERUL ANINOASA — ME
TALUL CRISGIOR 5—1 (2—1). 
Diferența de valoarc între eeie 
două echipe, Minerul desprin- 
zindu-se în cîștigătoare încă din 
prima repriză. Jocul a fost cu
rat, cu faze fierbinți la poarta

Campionatul județean
ETAPA a \I-a: Jiul Petrila — Sănătatea Vulcan Tineret 

3—0; CER Petroșani — Sănătatea seniori 2—3} Energia l’aio.șeni 
— Utilajul Petroșani 1—4; Tractorul Barăști — M-ncrul Livczcni 
3—3.

ETAPA a VII-.i, S-au jucat mecitnilc: Utilajul Petroșani — 
CER I’ecoșani 1 0; Minerul Livezeiu — Energia Paroșeni 4—1.

Gl \SAME\T

HOTĂRĂȘTE!
Art. 1, — Aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, bri

zelor și autorizațiilor ce intră in competența primarului, prevă
zute de Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării con
strucțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, conform 
anexei, la. prezenta decizie pe termen limitat — 1992.

avi-

Ait. 2. — Serviciul de urbanism și Amenajarea Teritoriului 
.și Biroul taxe .și impozite vor urmări aplicarea corectă a prezentei 
hotărîri, taxele percepute devenind venituri la bugetul local.

Hotărîrea nr. 2325 1992

1
2. 
.)
4
5.
6
7 
b

Jiul Petrdu
L't.l.ij li Pctoșiln'
Tractorul Băr.wti 
Sănătatea V. seniori 
Minerul Livezeni 
CI R Petroșani 
Sănătatea V. tineret 
Energia Paroșcni

6
7
6
6
7
7
6
T

6 
4
4
4
2
3
1
0

o
1
1
0
2
0
0
0

0
3

2
3
4
5
1

28— 3
20—10
19—14
26—17
21—19
H—16
9—30
9—37

12
9
9
8
6
6
2
0

I 
I 
I 
I 
I 
a 
• 

I 
I I

PARINGUL LONEA — MINE-! 
RUb 6ERTEJ 2—0 (0—0). Două! 
echipe cunoscute pentru valoa- 5 
rea lor au făcut o buna propa- 5 
gandă fotbalului, angajîndu-se 5 
intr-o dispută ce a ținut publi-S 
cui într-o conectare totală. Prl- ■ 
ma repriză s-a încheiat „albă", ■ 
deși gazdele au dominat, crcîn-; 
du-.șl numeroase ocazii da gol. ■ 
Doar în partea a doua, s-au lim-! 
pczît acțiunUo și Muntoiu, fun-; 
dașul ofensiv, n trimis mingea în • 
go], mln. 56, deschizând „lacătul" ! 
oaspeților. Și a venit și golul • 
doi, autor Burlan, iar partida s aî 
încheiat doar cu acest scor, pen ■ 
tru că P.
ficat 
tr-un 
făcut 
rare.

’aringul tiu 
țoale ocaziile 
meci în care 
mai mult un

i .și-a valori-! 
create, în ■ 
adversarul a S 
joO dc apă- ■

«> •

Simbăta. 7 noiembrie. <>: a II — nil melc meciuri
S-mitatea Senari — Jiul l’etrila; Ti .v torul Burâști — 
J'incrct.

* * —» < f t t Z mw / < mw r mw < J ■■ t » w « *

elin turl 
SI Inâtatca

t

Volei
II' I. PETROȘANI — CSS BA- 

E AIUL LUGOJ 3—2 (13—9, 10— 
15. 16—II, 8 — 13. 13—9). Prima 
apariție acasă a Jiului a coincis 
cu victoria, dc prestigiu, în fața 
c<'Iei ma; puternice echipe din 
serie. C’SS B .natul Lugoj, 
trei ti iii.Ji’ e de lof i 
a tribnit să se recunoască 
vm cu io te cti a avut 
men' ‘le. <S» rind»re. Primul

'.. Io «ar» <i il a ‘s7t,4'b cu 11— 
4. -;-.i In-’MȘ Ja fi. d :pg enra, 
al < /;»■« a re-, n*’. oaspeților. 
.s< t ,1 UI a fost pe mujbia de 
. uțit, d i indu-se pinii 14 16— U. 
P' -.inb 'i ef l.aculursH *i Sevele 
px i j Jil.nru c*?lign la 8.

cu
național, 

în- 
mo-

Ultimii] set, ultimele speranțe. 
•Scorul n alte nat doar la prime
le schimbi ri de mingi, după care 
Jiul s-a detașat, dștigînd la timo 
break, set ia 9, victorie do „îri- 
► u pentru orice antrenor.

fcazăr, Anghluță, Bercș, Pc- 
trovan, (Fhilic, Hodinii, Tndo- 

F i-piwcț — Jucătoare, prof. 
'Puiu Săsăran — ontinnor. Un 

ftiseinnnb wa n readus 
zîml; ni po „buzele" volrinP.il. O 
«‘hîp'i 1 a [>*4b cailei a p1în< la 
■ci'arc, în numele „tnfrîngci«t“. 
Uneori e.ea ce nn vede marele 
pulilio este exact liantul carfl 
menține s.m dn<.lr.imii o chip.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
t

privind licitația publică pentru terenurile destinate executării 
construcțiilor cu scop lucrativ și comercial

Consiliul local al municipiului Petroșani, avînd în vedere ex
punerea de motive a Primarului municipiului Petroșani și rapor
tul Serviciului dc urbanism șl amenajarea teritoriului prin rapor
tul prezentat, în conformitate cu dispozițiile art. nr. 2 din Hotă- 
rîrca nr. 16/1992, art. I (II) din ilotăi-îrca nr. 870/1992 ale Consi
liului local al municipiului Petroșani.

In temeiul dispozițiilor art. 21, lit. m, din Legea nr. 69/1992, 
privind administrația publică locală, a dispozițiilor art. 10 și 19 
din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor 
și uncie măsuri pentru realizarea locuințelor,

HOTĂRĂȘTE!

1. — Se concesionează prin licitație publică terenurile
destinate prin planurile urbanistice dc detaliu aprobate conform 
llotarîrij nr. 2321/1992, a Consiliului municipal Petroșani. Prețul 
dc pornire la licitație este conform Hotărîrii nr. 866/1992, privind 
taxele minime de concesiune corespunzătoare zonelor de încadrare 
în teritoriu.

Ari.

:s::::!:!:!isiiecia9C<Hcssjeesees:::::se:9e::>

Garaje și
Firii îndoială, numărul posesorilor de auloltl- 

. ișme a crescut foarte mult în ultimii ani și îu 
Valea Jiului. Iu mod automat, a crescut șî nu
mărul garajelor. Toatu lumea fel construiește, 
asu ;, garaje. Nimeni nu știe însă pe al cui 
teren, cu ale cui materiale, cu ai cui specialist!. 
Pentru a scăpa de acest flagel al garajelor clan
destine, noi am căutat șl am găsit varianta le
galul AGI Valea Jiului Petroșani, 
societate comcraială execută, printre 
și garaje. Mai mult decîl atit, există 4 variante 
constructive, șl anume: <ju prefabricate din 
beton armat; din prefabricate ușoare, cu acope
riș metalic: din bolțari ușori, cu planșee din 
beton; din elem nte dc belim armat șl metal 
pentru compartimentele In'' rnuvliarc. Am mal

Aceasta 
nltclo,

aflat, de asemenea, că prețul pentru execuția 
unul garaj, variază între 259 000 și 350 000, 
funcția dc mal multe criterii. Este vorba, 
principal, de găsirea soluției optime do 
strucțic, agreați șl dc beneficiar șî de Primărie", 
dc numărul de garaje comandate, de modul de 
ampla-ament al locului, de amenajările auxi
liare ete.

Lucrările se execută numai după cc proprie
tarul obține toate autorizațiile necesare: de 
Primărie, RAGCL, RENEB ete..

Iată, deci, o soluție eficientă șl rentabilă, 
lie care recomandăm celor cc-și doresc un 
r.ij. să-și îndrepte privirile.

Tiberiu V’INȚAN

în 
în 

con-

Ja

câ- 
ga-

Vești
Ml im v -ii b'ini di la zona 

le agrement Straja- I iipcni. In 
cuilnd va fi wj.mjs iu funcțiune 
♦» Icscnimul. Au fost procurate 
apari#.1 noi te susținere n scan- 
iielm’ pe cablu, 're vor conferi 
ji'tnl.'ițleî o L iirnnță |Oj i(.i în

bune de la Straja
exploatare. In zona montană, 

pentru mal buna utilizare a pîr- 
■tlilor de schi a fost finalizata 
reputația leleschlulu] nr. 2, care, 
î» urmă cu doi ani, a suferit 
o sertoasfl avarie.

inimoșii meșoriași caro asigu-

ră reparațiile șî 
stalațiilo» șl-au 
gazde ospitaliere 
țlile „Salvamont" din 
țară, în viitorul sezon de iarnă, 
lâ raliul național, în z >nj dc 
.agri-nionl a masivului Straja.

întrețincrea m- 
propus să fie 
pentru forma- 

Intrcaga

Gojocr.ru
volrinP.il
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I 
I in dezbatere, cultura Văii Jiului

IZVORUL DE APĂ VIE ” nu trebuie secat
* I

\ ineri, 30 octombrie, am dorit să reunim in jurul aceleia?! 
mese pe cel care, purtind in suflet dragostea pentru cultură șl 
pentru Valea Jiului, au un cuvint important de spus în organiza
re- acelor manifestări culturale care fac cinste oamenilor, nouă, 
/ .uror. In acest scop ana adresat invitații din timp, atît scris cit 
și verbal, unor personalități culturale clin toate localitățile Văii 
Jiului, precum și reprezentanților unor instituții cu caracter ju
dețean care au atribuții în domeniul culturii. Ne-au onorat cu 
prez, nța domnii Ion DulămițS, directorul Casei de cultură din 
Petroșani, cunoscut publicului 1 irg prin eforturile pe care le de
pune pentru a depăși perioada de incertitudine care domnește de 
vreo trei ani in cultura din Petroșani și a nc oferi manifestări 
culturale de calitate sub egida instituției pe care o conduce, Va- 
sile Repede, profesor de muzică și dirijor, directorul Casei de 
cultura a studen lor, laureat cu ani in urm . a r. imeroase con
cursuri naționale dc folclor, Gheorglio Ncgr.iru, multiplu laureat 
in concursurile naționale, ccl care peste 3 decenii de viață și le-a 
consacrat scenei, în calitate de interpret, regizor și scenarist ca 
și de organizator în domeniul culturii, I-’.in Velica, Interpret de 
asemenea, multiplu laureat în festivaluri, unul dintre cel mai 
binr documentați specialiști în istoria Văii Jiului și a mineritului. 
Le mulțumim. Au lipsit, deși au fost ir.vitatl din timp și au pro
mis că vor participa, reprezentanții unor instituții direct implica
te în viața noastră culturală. Este verba de Inspectoratul școlar 

jji și Sindicatele d'n invălăr.iînt, Liga sindicatelor miniere
: Jiului, directorii unor cluburi din Vale .și, fapt, deosebit de 

grav, reprezentanții Inspectoratului Județean p-ntru cultură din 
Deva și ai Teatrului dramatic I<-n D. Sirbn din Petroșani. Faptul 
este relevant în ceea ce privește interesul pe care aceste instituții 
i! acordă culturii, adică acelui domeniu in care au atribuții clare. 
In același context, subliniem ca unele dintre persoanele care au 
absentat iau leafa exact de po urma culturii. Cum își Justifică 
ace,te lefuri „călduțe" domnii de la Inspectoratul județean pentru 
cultură ți directorii unor cluburi ale sindicatelor, vedeți și dum
neavoastră zi de zl. De altfel, referitor la „domnii" de ia Deva, 
nu i-am mai văzut prin Valea Jiului de vreo doi ani. De parcă 
Valea nu ar fi parte a județului Hunedoara. Sau poate, în con
cepția lor, nici nu este. Mal știi ? Pentru că, nu o dată, manifes- 
’arlie județene ocolesc Valea Jiului, pentru că invitațiile la con- 
cursur le naționale venite ș) pentru Valea Jiului „mor" in dosa- 
r- e domniilor lor, cum a fost cazul și recentului concurs de ro- 
r ,nțe organizat la Tirgoviște (Glubul din Lnpcni a fost frustrat) 

nițele. Nc punem, firesc întrebarea, ce au dc spus în această 
direcție Prefectura și Consiliul județean. Surprindo și absența 
„invâțămîntului", de parcă Se poate despărți cultura de învăță- 
mint. Cu toate acestea, întîlnirea a avut loc. Ilcdăm cileva idei 
d n cele spuse în cadtul înlîlniiii, constatări critice șl propuneri 
interesante, toate izvorîte, așa cum se remarca în dezbateri, nu 
din dorința de a ne „văicări" pentru că nu merge treaba, ci din 
dorința de a face lucruri bune de-ncum înainte. Chiar și criticile 
nu au caracter de pîră („Nu sînt ajutat de...‘‘), ci ele sînt punctul 
d( ,plecare pentru v.itoarelc măsuri.

n partea redacției ziarului nostru au participat Ia dezbatere 
domnii Mircca Eujorcscu, director al Societății comerciale „Zori 
noi" S A. și redactor șef al ziarului, Gheorghe C'liirvasă, Ibi ațiu 
•Mcx.indrescu și Durei Neamțu.

Pagină realizată tle reporterii secției „Eveniment". 
Redactorii iși exprimă disponibilitatea fie a sprijini prin 
paginile ziarului redeșteptarea vieții noastre spirituale, 
la nivelul acestui sfir.șit de veac douăzeci. Ntl o pot face 
singuri. De aceea, așteptăm opiniile dumneavoastră, ceea 
<c ați dori să fie in fapt, viață spirituală in Valea .liului- 
Și aceasta pentru că vă considerăm, deopotrivă, creatori 
si participanți la actul de cultură.

Dialog, întrebări, idei 
(din intervențiile vorbitorilor)
MIRCEA BUJORESCU; Nu 

o dală raidurile ziarului au con
dus la concluzia că, în ultimii 
trei ani viața noastră culturală 
a lincezit. De aceea, oferind pa
ginile ziarului pentru analiza fe
nomenului cultural din Valea 
Jiului, dorim să vă cunoaștem 
punctul de vedere.

IOAN VELICA: Răul pleacă 
de la „anularea" artificială a 
culturii de masă, uitîndu-se că 
totdeauna oamenii, așa-zi?ii „a- 
matoil", au făcut cultura. Nu 
cliti'-tii. Personalitățile adevă
rate s-an născut din rîndi’l ma
selor de oameni talenlați. Se 
fao referiri nejustificate la „Gîn- 
tarea României", confundîndu-se 
aceasta cu cultul personalității 
și ru aservirea culturii situației 
politice. Nimic, mai păgubos, 
mal fals. „Cîntarea României", 
ca idee, a anunțat-o Alccu Rtis- 
so, nu altcineva. Și nu poate fi 
român adevărat acela care nu 
simte vibiînd în inima și cînlul 
său. România. Caz concret an
samblurile corale. Ge se întîmplă 
cu corurile școlare? Ora de 
ansamblu coral este trecută în 
programa școlare. Cum se fac 
aceste ore ? Nu am maj auzit 
un cor școlar de nu mai țin 
minte. Și erau în Valea Jiului 
peste 35. Copiilor în școli li se 
spune foarte puțin despre cul
tura neamului. Iar de făcut, se 
face .și mai puțin. Acel timid 
„Tip top" organizat la inițiativa 
Casei de cultură și a unor pro
fesori în primăvară, a însemnat 
mult pentru copii. De ce aban
donăm festivalurile copiilor din 
Valea Jiului ? Urmarea, miliții 
copii, în loc de a avea o preocu
pare frumoasă, bat străzile. Dc 
aici, pînă la fapte antisociale, la 
refuzul receptării, mai tîrziu, a 
culturii autentice, nu este dccît 
un pas. Copiii — tot legat de 
cultură este și acest aspect, deși 
nu pare — -tiu prea puțin cum 
să se comporte, cum să vorbeas
că. .Se ocupă mult prea puțin 
ocLLalca dc copii. Șl c rău 1
■MIRCEA BUJORESCU: Unde 

fnt fostele formații artistice 
ale Școlilor generale nr. G Pe- 
tiila, G Petroșani, Aninoasa, 1 
Petroșani ibiceului industrial 
economic sau dc informatică ?

IOAN VELICA : Nu mai sînt! 
Să nu nc surprind-i afirmația. 
Multe pleacă chiar de ia școli. 
De la nepăsare și de la lipsă de 
bani in școli, nu numai pentru 
cultură, pentru lot ceea ce în

seamnă învățămînt modern. La 
noi mocnesc talente peste tot. 
Nimeni nu le susține. La Școala 
de muzică au loc anual mani
festări care Se petrec în anoni
mat, în cerc închis. Dc ce nu în 
sala de concert ? Școala genera
lă nr. 1 este patronată de 
UNESCO. Numai cu numele ? 
Vin sărbătorile de iarnă. Colin
dele. Cine se mai gîndește să 
dea un ban pentru cultură? Fes
tivalul colindătorilor care um
pleau bulevardul orașului a dis
părut. Din lipsă de bani și nu 
numai. Cultură fără băni nu se 
poate face. Nu este singurul fes
tival tradițional în Vaier liului 
care a dispărut. Avem r ru și 
trebuie să demonstrăm avem. 
Dacă maghiarii au făcui „balul 
strugurilor", csle un lucru bun. 
Avem atîtca lucruri bune. De ce 
să nu le valorificăm ? Prin cul
tură autentică, oamenii de toate 
naționalitățile se pot cunoaște 
șî aprecia, respecta reciproc. 
\șa se naște coeziunea, recon
cilierea națională.

VASII.E REPEDE : Cu ce am 
ieșit în lume totdeauna, în Ita
lia, Turcia, Corsica, s.a. ? Cu 
cărbune ? A.s ! Cu ACTE DE 
CULTURA AUTENTICA.

ION DULAMIȚA : S-a cre
zut că această Casă de cultu
ră este doar sursă, de venituri. 
In mod deosebit, sindicatele au 
confundat casa de cultură cu o 
societate comercială. Fals. Casa 
de cullurră arc nevoie de veni
turi. Actul de cultură nu poate 
fi o sursă dc venituri în buget, 
Cultura se ține cu bani din alte 
surse, reale și perfect legale. Din 
lipsă de bani au apărut în așe- 
zămintele dc cultură, în loc de 
spectacole, crîșme sau altele... 
S-a ajuns prin a se pretinde din 
partea Primăriei din Petroșani 
•spații din Casa de cultură pen
tru partide politice, uitîndu-se 
că în așezămintcle dc cultură 
nu pot avea sedii forțe politice 
sau alte organizații. Gcrcurile 
telinico-aplicativc sînt necesare, 
sînt însă gîndite ca o formă de 
supraviețuire linanciaiă a așc- 
zămîntului. Ceea ce le afectează 
conținutul.

GHEORGHE CHIRVASA: Ce 
f ic comisiile culturale ale adml- 
nistiației locale ? Garc-i comi
sia dc la Petroșani ? Cine sînt 
acești „specialiști" în cultură, 
dacă nu-i simțim deloc implicați 
in cultură ? Dc - c in comisiile 

de cultură nu sînt cooptați spe
cialiști adevărați alături de con
silierii aleși ?

IOAN VELICA : Cu artiștii 
amator i, am ieșit tot-, 
deauna în lume și am fost a- 
preciaii. Dispar formațiile ar
tistice. Unde sînt corurile, an
samblurile folclorice, cele core
grafice cele de teatru ? Toate 
și-au întrerupt activitatea din 
lipsă de bani și din cauză de at
mosferă negativă creată în 1990 
—1991 în jurul Văii Jiului.

GEORGE NEGRARU: Dc un 
calendar al manifestărilor, a- 
nuale, cu necesarul material și 
uman al fiecăreia avem nevoie. 
Și avem resurse pentru a ne or
ganiza. Ceea ce se întîmplă în 
cultură la noi nu esto cultură 
în condiții de economic de pia
ță, ci „cultură de piață". Para
doxal. Imj pare rău și mi se ru
pe sufletul de manifestările tra
diționale uitate. „Memorialul" 
Gicu Popa a fost anul acesta, 
din lipsă de formații, o carica
tură. Festivalul filmului de la 
Lnpcni, festivalul coral, nedei- 
le din lunile mai—iunie, festi
valul de folclor de la Petroșani 
au dispărut.

MIRCEA BUJORESCU: Este 
evident că ne aflăm într-o etapă 
distinctă față de celelalte. Nu 
trebuie să căutăm țapi ispășitori, 
ci soluții.

VASILE REPEDE : Vorbim
de organizare. Unde sînt postu
rile de inspectori pentru cultură 
din Valea Jiului? Au fost două. 
De ce Ie-a desființat Inspectora
tul Județean ?

GEORGE NEGRARU: Avem
oameni capabili. Trebuie stimu
lați din nou să urce pe scene. 
Să facă, intr-adevăr, cultură.

MIRGEA BUJORESCU: De C: 
nu am crea, pentru o mai bună 
organizare, o Societate cultura
lă ? A noastră, a Văii Jiului, 
deschisă tuturor celor ce doresc 
să revigoreze acest izvor de apă 
vie, cultura ?

N.R. In această fază a discu
ției, după un moment de sur
priză, s-a trecut la dezbaterea 
ideii. Intr-un timp record, eei 
opt participanți la discuție au 
luat hotăiîrea de a milita pen
tru a înființa „Societatea cul
turală Valea Jiului". Cum pro
blemele care se ridică nu sînt 
nici pe departe soluționate, prin- 
tr-o simplă instituționalizare a 
unui forum cultura], așteptăm 
și opiniile dumneavoastră.

A i i um v-am informat în 
rsul dezbaterii organizate vl- 
r Ti octombrie 1992, la inl- 
.. j Redacției ziarului nostru, 
care au participa! factori res- 
nsabili pentru probleme de 
Itură <l n municipiul Petro- 
ii, și prin rare s-a urmărit 
inaliz.i at- niâ a fenomenului 
tuf al din Valea Juilul, a re- 
it ca o pi ncipală cauză a de- 
i-Iârii vieții noastre spiritua- 
in ultimii doi-trei ani o con- 
lie lipsa de organizare, lipsa 

Ir.-lui instituțional caro, în 
I condiții ale vi. ții sociale 

România să permită talcu- 
»r din toate localitățile Văii 
marea’ ca pepsonaltlăți cr«g- 

toarc. S-a născut astfel spontan 
idcca înființării „Societății cul
turale Valea Jiului", organizație 
care, să aibă ca scop dc activi
tate levigorarca culturii în Va
lea Jiului. Cei piezcnți la dezba
tere au devenit astfel membrii 
fondatori ai noii societăți,

„Societatea culturală Valea 
Jiului" se dorește a fi nu o for
mă de „centralizare" — forma 
perimată, dc altfel — în orga
nizarea culturală, cî, dimpotrivă, 
prlntr-o acțiune conținu u și e- 
lastică, un for do sprijin pentru 
valorile cultmale autentice ivite 

din mijlociii oamenilor; acestos 
locuri. Pentru ca, Osto tmanlnț 
recunoscut', nu ducem Ilpsfl 

t.ilcule Ciealoaie.
„Societatea culturală \ alea 

Jiului" va avi a personalitate |n- 
ridcă și caracter nepatrimonial, 
va avea un SI it ut șl organe de 
conducere proprii, al-se demo
cratic, caic voi fi reprezentative. 
Sediul societății va li la Casa dc 
cultura din Petroșani. Dc altlî-I, 
prin Intermediu) ziarului, care 
tși propuno Bă f.e o autentică 
tribuna a acestei societăți, a 
întregi! vicii cul
turale din Valea Jiului, vă 
vom ține la curent nu activi tați»! 
Ic cela mal Important ale orga-* 
nlzațlel. Dorim să contribuim îa 
revigorarea adevăratei culbtri n 
Văii Jiului, sa trezim din lel.li 

gie pe iuți eei care dispun dc 
foițele necesare pentru a ridica 
aici, la noi, o viețft culturală la 
nivelul ultimului deceniu al se
cuiului. I a nou înființata socie
tate pol adera ’oți cei care do- 
i esc să spri jine cultura. Desigur, 
problemele le asistență mate
riala, prin nlermediul societă
ții, a vieții ctiiturale-’iînt, In con
tinuare, in ilcnțic.

Tot ca o idee, reținem șl In
tenția comitetului dc inițiativă, 
dc a acorda unoiț personalități 
Mb vieți! «conomico, Soolala ți 
culturale din Valea Jiului, cali
tatea de „Membru de onoare 
al Societății". Aceeași calitate 
s< va putea acorda și unor per

sonalități din afara municipiu
lui care înțeleg să sprijine a- 
ccastă Idee generoasă, a renaște
rii culturii în Valea Jiului.

Prilejul pentru a putea evalua, 
fie și in germene, eficiența dc 
acțiune a Societății va fi impli
carea membrilor săi în organi
zarea manifestărilor culturale din 
luna noiembrie din Petroșani, 
mai ales a celor legale dc sărbă
torile dc la sfîrșitul acestui an: 
„Ziua Națională0, Grăclunul, Re
velionul. ta Casa de cultură din 
Petroșani, ca și prin Intermediul 
ziarului nostru sc pol primi sî 
alte informații, legate do „Socie
tatea Culturală Valea Jiului",



JOI, 5 NOIEMBRIE 1992ZOII NOI

Nomenclaturist model, Rtiba- 
novici este un fel de purtător 
de cuvint al acestor „închizători 
a] Istoriei", care trăiesc ca niște 
fantome în imensul bloc al ve
teranilor de partid. Ei benefi
ciază și azi de cea mai mare 
pensie, din care un sfert îl varsă 
administrației pentru îngrijire. 

De peste 30 dc ani, el, citește 
aici „Pravda", retras fiind de 

•r -tul lumii, singurii acompania
tori fiindu-i colecția completă ? 
operelor lui Lenin. în 35 de vo
lume, un telefon și un televizor. 
Astfel, din fundul un i camere, 
el asistă, neputincios, la regre
siunea unei societăți pe care a 
servit-o și a apărat-o cu fideli
tate. In urmă cu un an și ceva, 
acești 
ficiau 
ornată
nin șl
ria socialismului triumfător. Du-

„erol ai revoluției" bene- 
de o sală de reuniune 
cu busturi de-ale lui Le- 
eu tablouri llustrînd glo-

pă eșecul puciului din august 
trecut și scoaterea in afara legii 
a l’CUS. această sală a fost în
chisă. Trofeele au dispărut. Li
niștea s-a așternut asupra casei 
veteranilor de partid. în exte
rior, singurul supraviețuitor, este 
o statuie a lui Lenin, care da
tează din 1987. Aceasta a fost 
ridicată prin cotizația acestor 
veterani.

„Au vrut să o distrugă și pe 
aceasta, în urmă cu 3 luni" — 
spune enervat Rubanovici. „Le- 
am atras atenția că aceasta este 
o construcție privată. De atunci, 
în fiecare seară verific, din bal
conul meu, dacă statuia este a- 
colo, după care mă culc cu con • 
știința împăcată. Pentru ee, 
oare, nu ne Iasă să murim In 
pace? Ne acuză de toate relele. 
Poate că au fost și erori, Insă 
acest partid este reprezentantul 
idealurilor a peste 30 de

milioane membri activi.
Și o reeditare a unui ast
fel de partid este Imposibilă 1“

Pentru un cetățean al unei 
țări care nu a trăit toate aces
tea, istoria ultimilor 30. de ani 
se rezumă la o luptă între bine 
și rău. Perestroika nu i-a atins 
însă și pe acești veterani, anti- 
amcricanismul primar circulînd 
încă, cu asiduitate, în sîngele lor. 
„Tot timpul mă tem de un răz
boi nuclear. In fiecare zl mă aș
tept la un atac-surpriză al ame
ricanilor. Ei sînt cel care propa
gă ideile lor sovieticilor și 
totul pentru a-i 
este posibil și 
Vietnam sau o 
nii își testează 
melor — vezi războiul din Golf 

— în timp ce propovăduiesc pacea, 
îmi închipui cît este de fericit
Bush, acum cînd Uniunea So
vietică. acest mare stat, a dispă-

fac 
distruge. Orîcînd 
pentru noi un 
Coree. Americâ- 
mereu forța ar-

rut. Americanii și-au atins scopul: 
distrugerea acestei țări", conchi
de Rubanovici, în dialogul pur
tat cu un reporter al revistei 
franceze „VSD“,

Pentru Rubanovici, puciul ra
tat, dispariția partidului, demi
sia lui Gorbaciov șl demolarea 
imperiului, s-au redus la 68 de 
ani de luptă zadarnică. Pentru 
că, chiar și pentru Rubanovici, 
ideologul partidului, credința fi
delă și disciplina socialismului 
secolului XX nu vor mai exista 
niciodată.

Actualmente, pornită cu mari 
greutăți spre economia de piață, 
o mare parte a populației pare 
a fi ajuns tot la vorbele „ultimu
lui bolșevic", pentru că ultimele 
sondaje indică faptul că peste 46 
la sută din populație este nostal
gică după vechiul regim. Parado
xal.

Traducerea și adaptarea, 
Tiberiu VINȚAN

UOROSCOV
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Pentru fericirea dv., vi se pre

tinde mai multă seriozitate.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decpmhrle)
Aveți o zi încordată. Nu dis

perați! Așteptați să treacă „fur
tuna".

CAPRICORN
(21 decembiie — 19 Ianuarie)

Trăiți o agreabilă euforie a 
succesului în afaceri. Colaborînd 
cu ..inevitabilul'1, reușiți și îe/ 
dragoste.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Vă așteaptă zile grele. Este 
bine să priviți adevărul cu capul 
sus.

PUBLICITATE

Universitatea Tehnică
Petroșani

BIROUL PERSONAI
ORGANIZEAZĂ

■ Ln ziua de 19 noiembrie 1992, ora 10, concurs 
tru ocuparea următoarelor posturi;

post secretar șef universitate — cu studii

pen-

M I C A
PUBLICITAT

DIVERȘI

SOCIETATEA Comercială „ECO" SN(3 Petroșani angajează 
vinzător ambulant. Informații telefon 542586. (5521)

V1NZARI

Sll-

post laborant (electrician) — bărbat 
post lucrător comercial (magaziner) 
ziua de 23 noiembrie 1992, ora 10, concurs

— Un 
perioare

—■ UM

— an
■ In

tru ocuparea unui post de bibliotecar —, cu studii 
perioârd J

■ la ziua de 27 noiembrie 1992, ora 10, concurs 
tru ocuparea unui post de secretar facultate.

Condiții de încadrare — conform legislației în vi
goare.

Relații suplimentare la telefon 512580 
iiit. 151.

Dosarele de înscriere se depun Ia Biroul Personal.

pen- 
su-

pen-

512581.

Exploatarea Minieră Dilja
scoate la vinzare prin licitație publica, mijloace fixe,.

Licitația va fi deschisă 
data de 25 noiembrie 199’2, 
str. Cărbunelui, nr. 20.

cu strigare și va avea 
ora 10, la sediul E.M.

loc iu

Dilj.i.

(condiții de înscriere: taxă

de participare, garanția, termene) se pot obține la 
unității, in cadrul serviciului linanri.ir, (5518)

sediul

SCUIPA DS SERVICIU 
Secretar de redacția 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil do namlr

Viorel STRAl’Ț 
Corset ari t

Emilia AOHIRR1 ț| Viorica riRȚULESGU

VIND Dacia 1300, stare bună. Petrila, Tralan Vuia, 11, Tele
fon 555081. (5524)

VÎND urgent motor ARO Diesel, 100 000 lei. Birăonl, 78, Cim- 
pa. (5522)

VlND Flat 600 In stare excepțională cu piese dc Schimb. In
formații: telefon 543335. (5525)

PREIAU contract sau cumpăr apartament 2 camere, Indife
rent de zonă. Relații la telefon 544185, după ora 17, zilnic. (5491)

VÎND video recorder JVC. Informații telefon 545135, după 
ora 1.1. (5509) ;

VlND garsonieră, str. Aviatorilor, parter și mobilă bucătărie. 
Telefon 543453. (5508)

VTND, eventual închiriez, apartament 4 camere, etaj I, fn 
Petroșani — Aeroport. Telefon 987/27354. (5514)

VlND autoturism Yugo, consum 4,5 1/100 km. Pertroșanl, 
Bar.țiu, 22 fin spatele Gării). Telefon 545826. (5520)

Gh.

PIERDERI

eîl-

elî-

PIERDUT contract închiriere pe numele Zaharia Marla, 
berat dc RAGCL Lupenl. 11 declar nul. (5507)

PIERDUT legitimație peiîodicc pe numele Mnioga Sorin, 
berată de UT Petroșani. O declar nulă. (5523)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pe numele Dumt- 
trescu Gheorghe, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5510)

PIERDUT contract închiriere pe numele Milea Petrică, eli
berat de T.AGCL AnlnoaSa. H declar nul. (5512)

PIERDUT legitimație periodice pe numele Sicoo Slmion, eli
berată de UT Petroșani. O declar nulă. (5513)

PTURDUT ștampila societății cu înscrisul „Societatea Comer
ciala PRODPANCOM SRL Potrlla-IIunedoara". O declar nulă. 
(5515)

PIERDUT tichet butelie nr. 258 eliberat de Centrul de pres
chimbare Petrila. 11 declar nul. (5519)

COMEMORARE

UN DUREROS omagiu la împlinirea unui an dc Ia dispariția 
Iu!

MARZA dumitru
Odihncnscă-se In pace I Familia Andrei. (5516)

MICA PUBLICITATE
Cotidiana! de opinii fl Informații al 

V*il Jiului ^.ORI NOI- ede realizat de 
SDCIEXATRA COMERCIALA 

.ZORI NOI" S A.
lafllnțatl conform De- 
delel nr. 208/12.08.1921 
a Prefecturii judtțulal 
Hunedoara.

Director 
MIRCSA BUJORESCU

Materialele Decomandate fl nePn- 
blicafe nu s« restituie. Responsabili
tatea morali și juridici asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

PEȘTI 
(19 februarie — 20

Banii cheltuiți fără 
duce la o... sămînță de 
familie.

BERBEO 
(21 martie — 20 aprilie)

Din multele Idei pe care le 
aveți nu toate sînt aplicabile.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Sînteți în criză de bani. Puteți 
lua împrumut dar rru uitați sâ-1 
și restituiți...

GEMENI <
(21 mal — 21 Iunie) 

încercați să vă asociați !n a- 
faceri. Puteți deveni^ bogat(ă) 
peste noapte fără să vâ dați sea
ma...

martle) 
rost pot 
scandal în

RAO
(22 Iunie — 12 Iulie)

Cineva — de departe — Se 
gîndește la dumneavoastră!

LEU 
(23 Iulie — 22 august)

Regretele tîrzil sînt Inutile, 
Mulți nu vă vor ierta pentru gre
șelile făcute.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie) .

Gusturile dv. nu se schimbă; 
Reacțiile in dragoste vâ sînt ra
pide!

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrM

Ceea ce este mai important sa 
petrece In culise.

PROGRAMUL 
TV.

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Worldnet Usia.
12.10 Ora de muzică. 
13,00 Oameni de ltngă noi.
13,3$ Jazz-magazfn.
X4.00 Actualități.
14,15 Avanpremiera TV.
14.20 Tradiții.
14.45
15.30
18,00
16.30
17,00
17.05
■17 35 ______________________
18,00 Tclo-dlscul muzicii popular*, 
18,2(] Simpozion.
19,00
19.30
20,00
20,35
20.45
21.45
22,00
22.30 Pagini de mare popularitate,
22.45 Reporter '92.
23,13 Actualități.
23.30 Stadion.

Preunlversitaria. 
Teleșcoelâ. 
Mbzica pentru totl. 
Forum.
Actualități. 
Repere moldave. 
Drumuri In memorie.

t

Mol-

I’

A

Studioul economic. 
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Film serial. DAT.LAS. 
Reflecții rutiere. 
Dosarele istoriei.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA: 20’1 
Petroșani, str. Slcolae Bâlcesca ar. I 
Telefoane i 541862 (dlrector-redactor |ef)| 
513972 (director eaecuil» sdml-Mratlv dl* 
(uzare); 641663, 542464 (secții).

*

TIPARUL t Tipografa Petru|a*L ***• 
Nlcolae Bilciscu nr. 1 Telefon MI36B,

I


