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„Minerii Văii Jiului au înțeles9

înaintea altora, un lucru esențial”
— D-le Petre Braiț, ca repre

zentant al Ligii sindicatelor mi
niere, organism ce s-a numărat 
printre sponsorii recentei cons
fătuiri „Ingineria și medicina in 
protecția omului", v-am ruga să 
ne spuneți ce apreciați că ar fi 
demn de reținut din dezbaterile 
consfătuirii?

— Apreciez mai cu seamă par 
ticiparea unor personalități de 
valoare — mulți veniți chiar din 
Bui ur :->ti și alte centre. Și țin 
ch.ar să le mulțumesc pentru in
teresul cu care au abordat pro- 
bbmele mineritului, pentru su- 
gest ile și propunerile lor vizînd 
un dom'-niu deosebit de impor
tant pentru noi toți — salva
rea minieră. In cea ce privește 
asist nța nrd.cală de urgență, 
tema principală a consfătuirii, am 
reținut faptul că este mult mai 
bine să previi decit să intervii ul
terior după ce s-a întimplat o 
nenor..'ire. Orișicum, .și intr-un 
caz și in altui, deci atit pentru

a preveni, cit. și pentru a inter
veni în situații limită, este deose
bit de important ca oamenii, cei 
prezenți sau aflați în apropiere 
de locul accidentului să fie ins- 
truiți, avizați, pentru a fi capa
bili să intervină cu promptitu
dine și eficiență pentru ajutora
rea accidentaților. Este una din 
principalele concluzii ale 
fătuirii inițiată de 1MPRO 
trebuie reținută de toți.

— Intr-una din pauzele

cons-
care

cons
fătuirii, v-ați exprimat unele ne
mulțumiri...

— Da! A fost după prima par
te a dezbaterilor, privind calita
tea mediului și a unor proced-e 
ultramoderne de intervenții me
dicale, deosebit de interesante, 
dar de perspectivă. Or, noi sintem 
confruntați cu probleme acute 
de mare actualitate, iar în ceea 
ce privește problem' le dc pers
pectivă, eu cel puțin sînt pesi
mist. Sint pesimist p ntru că fa
ță de multiplele cerințe sublinia-

te cu deosebită competență și în 
mod realist in a doua parte a 
consfătuirii, pentru a îmbună
tăți asistența de urgență, sal
varea minieră, ceea ce ne tre
buie îndeosebi este o legislație 
corespunzătoare care să permi
tă conducerilor administrative să 
facă investiții pentru activități
le neproductive, dar cu influențe 
benefice certe asupra producției. 
La ora actuală și achiziționarea 
unei autosalvări poate fi inter
pretată ca o deturnare de fon
duri, deci o ilegalitate. Deci, es
te nevoie de o legislație care 
să nc asigure 
zei materiale 
prioritar care 
inului la locul 
ța de fiecare
trebuie reținut din 
este și cerința, valabilă atit pen
tru cadrele tehnico-ingincreș'i

îmbunătățirea ba- 
in acest domeniu 
este protecția o- 
de muncă, cu via- 

zi. Ceea ce mai 
consfătuire

loan Dl'BEK

Starea (h criză 
se prelungește

încet, dar sigur, pășim pe o cale fără întoarcere. Speranțele 
scad proporțional cu înrăutățirea condițiilor de viață de zi cu zi. 
Ne place sau nu, dar despre produsele alimentare ele bază, unele 
subvenționate încă, vorbim mai puțin. In localitățile din muni
cipiul nostru — și nu numai — visul de a intra în posesia unul 
apartament, pentru o familie de tineri care Li incropcte un că
min constituie mai degrabă o himeră, un ideal care poate fi atins 
doar intr-un viitor îndepărtat, l’iinca, care ar trebui să ajungă pe 
masa fiecăruia, fiindcă a fost raționalizată și se dă pe cartelă, 
se poate cumpăra doar „pe apucatclea". Magazinele de desface
re a plinii stau cu rafturile mai mult goale in cea mai mare parte 
a zilei. Cantitățile de piine nu sînt livrate nici în mod ritmic, 
așa cum ar fj normal, dar nici in cantități îndestulătoare. Lapte 
apucă cine poate, din puținele și din ce in ce mai micile canti
tăți care se oferă spre vinzare. Faptul că Fabrica dc produse lac 
tate din Livezcni este în pragul falimentului, nu ține de foam- 
Iar la liber. în piața agroal inventară. dacă ai norocul Să găsești 
o cutie cu lapte praf din import costă un 'fert din salariul minim 
mediu pe economie. Hi nița e în floare. La intrarea în incinta 
unităților miniere pot fi citite anunțuri desenrajante, de genul: 
Nu mai facem angajări !

Pe șantierele din noile cartiere, unde constructor, de locuin
țe dădeau in folosință in fiecare lună sute d ■ apartamente noi, 
investițiile au înghețat. S-au mai construit t e ici pP colo, cîteva 
apartamente in blocuri a cărei structură sau temelie s? turnase 
în 1989. De blocuri noi de locuințe nu-i nici vorbă să s-, mii cons
truiască prin Valea Jiului, deși cereri sînt de ordinul miil'-r prin 
exploatările miniere și pe la primării. Dar ce să nc mai mire 
acest lucru, din moment ce au înghețat și au fost practic d v >s- 
tate lucrări de investiții in valoare de mii arde cum sint c ? le 
la suprafața minei Iscroni sau de la prepirația pentru că bune 
de la Uricani! Au proliferat, în schimb, micile trame particu
lare, de care te împiedici Ia tot pasul dacă străbați orice locali
tate de la un capăt la altul al municipiului. A apărut o pătura 
subțire de privilegiați. care se bate cu cărămid i în piept că s an 
îmbogățit prin muncă. Vorbă să fie! Că, în realitate, lnați la bani 
mărunți, puțini dintre ei au realizat 
unități productive. Cei mai mulți au 
ieftin, produse pe care le-au pus in 
cu mult mai mari 1

Cu alte cuvinte, starea 
tre și se prelungește. Nu-i 
tîmplă pe la noi și situația 
pe virful conic dc munte al 
prea mult de acumulat pînă la erupție. Degeaba are țara bogății, 
dacă nu beneficiem cu toții de ele. La ce rost inteligența tehnică 
de care nu duc lipsă unitățile industriale, iar în cazul nostru ex
ploatările miniere sau institutele de cercetare, dacă specialiștii 
nu sînt utilizați după capac tatea lor. sau măcar solicitați drept 
consultanți de specialitate. Blocajele financiare pun în fața exploa
tărilor miniere mari greutăți în aprovizionarea tchnico-materialâ

V’iorel STRAUȚ

cîștiguri pimînd p' picioare 
cumpărat rlintr-o parte mal 
vînzare aici, dar in prețuri

a atins si meleagurile noas- 
In-

de criză
mare diferență între ceea ce se
de criză din țară. Ne aflăm, de fapt, 
unui vulcan in fierbere caro nu are

(Continuare i<i p.tg a ? a)

Politichie cu schepsis
opoziție, care, pe o 

afonă a încercat să 
despre faptul atit 

dovedit că noul gu-

S-au mai astîmpărat pentru 
moment vocile acelui cor protes. 
tatar numit 
largă gamă 
ne convingă 
de greu de
vern nu este bun. Că, in loc de 
tehnicieni la conducerea ministe
relor trebuiau numiți oameni po
litici sau viceversa. Căci clacă 
tot e lipsită de argumente teo
ria c valabilă oricum.’ Aceste 
voci, așadar, s-au mai astimpâ.

rat
Se 
dl.

ni-

or.
’ii

SIMT BANCURI ■ ■a

De pe vremuiile cind umbl iu bancurile și stăteam 
cum e cam invers — ne-a rămas moștenire unul care 
adapta foarte bine situației actuale. Era vorba despre 
meteorologică, undeva in SUA, in a cărei vecinătate trăia un trib 
dc indieni. Prognozele meteorologilor se potriveau, insă, mal mult 
pe dos. Unul dintre ei, in lipsă de alte ocupații mai serioase, pri
vea pe fereastra ore in șir. zilnic, activitatea din satul indienilor. 
Astfel, a observat că atunci cind ei lasă vasele de strîns apa a- 
fară, a doua zi plouă Dacă »e apucau de tăiat lemne pentru pro
vizii de la începutul toamnei, în-imna că urma să fie o iarna grea, 
ș a m.d. Urmărind cu atenție modul lor dc viață, la sugestia acelui 
pierde vară, meteorologii și-au imbunăt Ițit remarcabil progno
zei' cu privire la timpul probabil. Eu nu am relații la vreo stație 
m' t'.-o. Nici măcar la cea din Piring. In schimb, zilele trecute, 
indianul Pană de Latex, prietenul meu, mi-a spus confidențial, 
la urcchi-a stingă, că, după toate si mnele, ne paște o iarnă grea.

enumerăm acele s<-mnc și să ved' m...
Pe la sfirșitu) Iul septembrie s n spart ' ondueta magistrală 

ce aduce apa potabilă dc la Valea de Pești, în vreo două locuri. 
Astfel, un bătrin de 70 de ani — nea’ I’ane din Paroșenj — a 
devenit „marinar de apă dulce". Am stat atunci fără apă la ro
binet p'-'-te patru zile. Vinr rea. simbăta și jumătate din duminica

noi — a- 
se poate 
o stații.»

trecute am avut parte de o nouă defecțiune. Am rămas și fără 
apă caldă și fără căldură. Dacă mai punem la suflet și afirmația 
făcută cu ocazia .ședinței de consiliu de la primăria orașului Vul
can, de exemplu, cum că, rețeaua de termoficare poate ccua în 
punctele slabe", în privința asta nc-am lămuriți ce ne poate aș
tepta. Mai mult, rezervele de apă din acumularea de la Valea de 
Pești sint aproape de „linia roșie". Ne-am confruntat cu un lung 
șir de colapsuri in aprovizionarea cu piine. Lapte nu este mai 
deloc. La rind pentru butelii pline se stă săptămîni in șir. Peivle 
de curent în localitățile Văii Jiului și-au mărit frecvența. Dacă 
mi-a scăpat ceva, nu-i nici o problemă. Vom trăi și vom vedea. 
Cine m.u apucă, normal. Chestia e că nc-am obișnuit cu ritmul 
acesta, de vreo 10 
Cil cu insul prins 
P'ilențc. Surpriza 
„Alioșa 
ția de 
dă, ca 
păcate,

nostru. Capitalistul, a avut dreptate I

an) încoace. .Și atunci se aplică un alt bano. 
de americani și băgat la frigider, pentru ex- 

a fost c;i și la temjx’ralurilc cele mai joase,
Alioșa se călește". Adevărul este că produc- 
cap dc locuitor a fost depășită într-o perioa-

ca acum ne permitem să trăim din amintiri. Din

nu răcește,
bancuri pe 
dovadă
„amintiri despre viitor", vorba unui contemporan de-al

râul N1CULESCU

»
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cel puțin din dou„ motiv 
pare ca guvernul condus oe 
Văcaroiu e decis să nu se in 

timideze, sa nu plece urechea la 
tot ceea ct spun prote-talarii 
meserie, care „combat tare" 
de cile ori au un micr-don
față. Acesta ar fi primul mo'.. 
Al doilea țin? de ceva mai prav 
tic. Noul guvern a început 
promisiunea „să Iaca lot ce e o 
menește posibil ca sa scoata țara 
din iarna" și in fața ace^t.-i 
mari griji opoziția a înțeles 
e mai bine să taca. Slind corn 
in loja spectatorilor, protestat,, 
rii așteaptă primăvara cind voi 
culege ca pe o mană cercase: 
toate greutățile pe care (noi, n 
ci !) le vom traversa din dec. n 
brie pină în miez de martie vi 
itor. A‘unci să te ții, cbtirambe 
de critici acuzatou? la adr-’sa 
executivului !

Iarna se anim' . .1 stul dc .
Cu tehnici n: sili u politii i m 
în fruntea min:*t r !or, centia 
L>le termice vor funcționa t >' 
așa cum le .«tim. In stadiul 
tual de uzura, c z mele d'.n i 
mocentrale ca și magistrii 
dc pe traseu const.tuie surs 
cele mai imprevizibile as r.r ' 
Nit vr' in să-j scuzăm pe en r 
ticieni dar pentru prevenirea a 
variilor era bine dacă se f-i • • 
„tot ce era omenește posibil" in 
că din anii 1990—1991.

Ceea ce mai poate 
noul guvern se referă 
le de combustibili și 
la un masiv import

îndr 
la stoper 

cvent <:al 
de en«'r:’" 

electrică, dar este aproape ab
surd sa emiți pretenții priv.n'’ 
funcționarea ireproșabila a unor 
instalații uzate cel puțin fiz:< 
dacă nu și moral.

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 2-a)
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MINERUL URICANI — ROVA 
ROȘIORI 2—0 (1—0). O victorie 
de drept a echipei cuplului Ma
na și Marian in fața unui par
tener care ți-a vîndut scump pie
lea, făcind un joc pur defensiv, 
pentru un rezultat cit mai strins. 
Gazdele, cu o formație in mare 
creștere de formă, in care Tol- 
ciu, Popescu, Ceacusta, Roșea, 
au ieșit în evidență și în acest 
meci, au mizat pe angajamentul 
fiecărui jucător, reușind să des
chidă repede scorul (min. 4) prin 
Ceacusta, care a „catapultat-* 
mingea de la 20 m direct In 
plasă, In urma une; lovituri li
bere. Pină la pauză jocul a curs 
in favoarea Minerului, portarul 
Popescu intervenind la o fază 
critică.

După pauză, același aspect al 
jocului cu dominare permanentă 
a gazdelor, care reușesc să se 
desprindă in min. 64 tot prin 
golul lui Ceacusta care a trans
format un pcnalty acordat pen
tru fault in careu. Jocul s-a des- 
fă .urat L.ră durități, in tribune 
atmosferă liniștită, iar arbitra
jul a fost in nota partidei. Cu 
această victorie, gazdele se a- 
propie de un procentaj sup?- 
rior, pregâtindu-sc in mod deo
sebit, pentru ultimele doua par
tide care le-ar putea aduce încă 
un plus in clasamentul adevăru
lui

Fotbal, divizia C
REZULTATE TEHNICE: Minerul Vulcan — 

Minerul Barbăteni 4—1; Mctaloplastica Orăștie 
— Constructorul Hunedoara; 3—4 Minerul Ghe. 
lari — Aurul Brad 4—1; Haber Hațeg — Mi
nerul Tcliuc 3—0; Metalul Criscior — CFR Si- 
meria 4—2; Minerul Certej — Victoria Călan 
2—1; Favior Orăștie — Mureșul Deva 0—5; 
J .i'îngul I.onea — Minerul Annoasa 4—0;

CI.ASAMENTUL TURULUI

POPICE
SUPERLIGĂ

REZULTATE TEHNICE: Jiul Petrila — Glo
ria București 5106—5156 p.d.; Unio Satu Mare
— CER Cluj 5151—5265 p.d.; Voința București — 
CFR Iași 4947—5137 p.d.; Constructorul Galați
— Metalul Tirgovițte 5307—5108 p.d.; Minerul 
Vulcan — Aurul Baia Mare 5282—5301 p.d.

CLASAMENT
1. Minerul Vulcan 15 11 2 2 35—15 21
2. Paringul Lonea 15 11 1 3 37—15 23
3. Constructorul HD 15 10 1 4 41—23 21
4. Haber Hațeg 15 9 3 3 26—14 21
5 Minerul Certej 15 7 3 5 38—16 17
6. Mureșul Deva 15 8 0 7 28—23 16
7. Victoria Călan 15 7 1 7 33—19 15
8 CFR Simeria 15 7 1 7 37—23 15
9. Metaloplastica O. 15 7 0 8 47—35 11

l<i. Minerul Aninoasa 15 7 0 8 33—27 14
11. Minerul Bărbâteni 15 6 2 7 22—35 14
12. Minerul Ghelari 15 4 4 7 24—32 12
13. Metalul Criscio 15 5 1 9 23—35 11
14. Minerul Teliuc 15 5 1 9 19—45 11
15. Aurul Brad 15 4 1 10 15—32 9
16. Favior Orăștie 15 2 0 13 12—81 4

ETAPA VIITOARE, 28 noiembrie: CFR Ciul
— Jiul Petrila; Metalul Tirgoviștc _ Minerul 
Vulcan; CFR Iași — Gloria București; Aurul 
Baia Marc — Unio Satu Mare; Voința București
— Constructorul Galați.

1. Aurul Bai,, Marc 7 7 f) 0 (1-1322) 14
2. Minerul Vulcan 7 6 0 1 (1-1447) 12
3. Jiul Petrila 6 5 0 1 (+ 313) 10
4. Gloria București 7 4 0 3 (+ 481) 8
5. Unio Satu Marc 7 3 0 4 (-1- 281) 6
6. CFR Cluj 5 2 0 3 ( —238) 4
7. Metalul Tirgoviștc 7 2 0 5 (— 400) 4
8. CFR Iași 0 2 0 4 (— 472) 4
9. Constr. Galați 7 2 0 5 (— 684) 4
0. Voința București 6 0 0 6 (—1230) 0

S-a încheiat turul campionatului 
județean

1'ARLNG’L LUNEA — MINE-
FR L ANINOASA 4—0 (1—0). O
prima repriză echilibrată, cu o-
< .t.Ui L ine din partea ambelor
fnrm ații, în caro gazdele aq reu-
Șlt Va ir-crie singurul gol al re-
pri/«* i. Gazonul. bun și stilul o-
f* n i v al prot.iry.nistelor au cîntâ.
rit r ilt în f ' nomia jocului,
A ■ :. id.it de cc ’e două galei ii.
c v 1 ■ . ’j!' •rul pur. tulul prl-
rr !>(?',i. dwr • i M Ir anu a
f plinlt:ii dl a marca.

1.1 -: t j , ’ ilibrul s-a rupt
n t i n f ’ Ofir i - izd ’ t, mal

incț, da ir i ori pnn Fătu
â 4. loit, a ■. idi âl Urca, .4

V ii -1. din 11 m , »i o n nou prin
Lu.. Col. .. l'.dirin'i, BWrbece
n ai r| i_.it să 1 in vin < pe „ve-
t- .mul" ifoma n, care a apărat
po.-.rî a Parînguhij ca in zible
s gi'.rlc.

L.i j ini'»1 2 2.

MINERUL MATASARI — AS 
PAROȘENI 3—0 (2—0). Dacă
partida a pus în față două echi
pe bine cotate pe plan fotbalis
tic, ea a fost umbrită de presta
ția arbitrului de centru, care a 
validat, chiar spre surprinderea 
gazdelor, două goluri din clare 
poziții de ofsaid, viciind în mod 
vizibil rezultatul. Primul gol a 
fost înscris la o greșeală a lui 
Ispir de Ilăileașu dar imediat 
Neiconi și Constantinescu s-au 
aflat in fața egalării, ratînd ne- 
permis. Tot pentru desprindere, 
în min. 25, s-a acordat un 11 
metri gratuit pentru gazde, pe 
care portarul Farkaș l-a apărat, 
dcjucînd scenariul. Golul doi 
s-a înscris în min. 48 (prima re
priză!) din clară poziție de of
said, prin Ion Vasile, gol vali
dat, după care s-a fluierat pau
za. Partea a doua a scos la joc 
echipa din Paroșeni, cu Stefoni 
și Constantinescu în preajma ca
reului, dar cu Farkaș in zi de 
excepție. El a scos tot ce s-a pu
tut scoate, evitînd cîtevn situații 
critice de marc aglomerare. Și 
golul trei s-a înscris tot din 
ofsaid, autor Mănescu, după care 
spiritele rele s-au liniștit.

MINERUL VULCAN — MI
NERUL BARBATENI 4—1 (3—0). 
Echipa lui Libardi a jucat la 
pas, obținînd o victorie scontată 
in fața unui partener caro nu 
emitea pretenții. Primul gol a 
fost înscris de Izsak, după mai 
multe at icuri stopate, oaspeții 
cedind tcr. n și Bcjan a venit cu 
golul doi. După o domin re tc- 
ritori îlu cu joc in sens unic, 
campioana de toamnă infiă la 
cabine cu 3—0, ultimul gol al 
reprizei fiind marcat de același 
insistent jucător Izsak. După 
pauză, echipa vizitatoare mai e- 
chdibrcază jocul, so lansează 
in cîtc'-a atacu i mai periculoase, 
dar a; i.ilor,. îlnt la post și 
duelul pi nt.ri: goluri se da Intre 
Topor ,î Bălancanu. Primul, du
pă mai multe situații ratat.', 
reușește golul, iar în replică șl 
oispețil înscriu prin Bălaneanu, 
repriză egală, dar victorie clară 
a unej echipe ce se gîndcțto de 
pe acum la confruntările dificile 
din refur.

MINERUL LUPENI — META
LURGISTUL, SLATINA 4—1 
(2—0). Diferență „de exprimare*1 
între cele două combatante, cu 
un surplus tactic și tehnic din 
partea gazdelor, care, neavînd 
adversar, au jucat „la pas** și 
foarte relaxat. Terenul greu a 
pus și el probleme „ghetelor**, 
spectatorii reținînd nu atît go
lurile, cît mai ales ratările e- 
norme ale lui Krautil, Lumper- 
dean. Varga și apoi prezența în 
teren a juniorului Brănețiu II, 
un autentic talent care ți-a în
nodat adversarul obținînd un îl 
m pe care tot el l-a transformat 
spre deliciul tribunei. Scorul a 
fost deschis de Brănețiu II du
pă o centrare de pe stingă exe
cutată de Krautil. care a mai 
mișcat mingea și în faza din min. 
15, cînd Fane Colceag a șutat 
necruțător de la 20 m în plasă. 
Oaspeții au avut două acțiuni în 
prima repriză,' un șut periculos 
pe lingă poartă și o bară de ’a 
20 metri.

După pauză, Lnmperdean ra
tează, nun. 51 un 3—0, dar, în 
sfîrșit, Krautil înscrie Cu capul 
Tribunele vor golul și el cade 
în min. 60, gol înscris de Bră
nețiu II din faza descrisă mai 
sus. Oaspeții încearcă imposibilul 
și înscriu în min. 67 prin Nă- 
zănccanu, cu largul concurs al 
apărătorilor. Victorie fără drept 
de apel.

\ OLIJ

Înfrîngere, la o 
minge

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— JIUL PETROȘANI 3—2. O 
singură minge a fost la mijlocul 
acestei infiingcri, în c ire Jiul 
a reușit să remonteze in seturile 
3—1, liandicapul primelor două, 
pe care Politehnica ți le-a ad 
judecat. Din setul III, oaspetele 
s-au instalat la „fileu" demons- 
liînd o revenire spectaculoasă, 
ciștigînd simpatia publicului, 
caic, deși lc-a fost ostil, a apre
ciat valoarea sextetului petro- 
șănc.in. .Și setul IV a fi st cîști- 
gat tot de echipa antrenată de 
Puia S.isăran, prcvc»tindu-sc u 
înfi îngere a Politehnicii și o vic
torie a Jocului.

N-a fost așa în fin 1. pentru 
că în setul V, set d< sfâ-.urat la 
lic-break, gazdele au cî.tigat la 
o singură minge, după o luptă 
palpitanta. Setul u fost cîștlgrt 
cu 1.»—13 șl In final 3—2, dar 
înfrîngerca poale fi înlilca*.! șî 
ca o „victorie".

Starea de criză
(Urmare din pagina I)

de care depinde producția. Linia de front în cărbune este ame
nințată să se diminueze în următorii ani, datorită ritmului din 
ce în ce mai scăzut -al lucrărilor de investiții, fără de care mi
neritul riscă să se sufoce în mod treptat. Este Și va fi nevoie de 
subvenții ca de aer în acest domeniu de activitate. Dar cine ți 
mai ale d,n ce resurse să le acorde? Pină cînd?

Fără îndoială că subvențiile sînt și vor fi necesare în dome
niile vitale ale oricărei economii naționale, așa cum este și mi
neritul. Dar în condițiile declinului economic fără oprire Ia care 
asistăm în ultimii ani, resursele necesare subvențiilor, în loc să 
crească, sînt mereu în scădere.

Daca e să vorbim de starea națiunii la ora actuală, putem 
spune că atîrnă ca sabia lui Damocles, de un fir de păr, întreba
rea vitală: vom fi în stare să stopăm la timp declinul din econo
mie ? Nu întîmplător, discuțiile legate de formula noului gu- 
gern au gravitat în jurul acestei probleme. Iar în cele din urmă, 
noul guvern a fost miruit, și-a depus jurămîntul intrlnd în lega
litate. iar noii guvernanți au ciocnit și cîte o cupă de șampanie, 
în văzul întregii națiuni. Rămîne de văzut, însă, în ce măsura „re
formele structurale** ți „noua strategie" — pe care șl le anunță ca 
intenții noul guvern — vor începe să dea roadele scontate.

•••»••••••••••••••••••••••••••••••«;

Politichie cu schepsis
(Urmare din pagina I)____

Iarnă grea, guvern nou, greu
tăți multe și vechi. Vitală este 
și problema alimentației .și sînt 
tot mai multe acele categorii so
ciale care își pun ultimele nă
dejdi într-o reală protecție din 
partea guvernului împotriva co
rupției și inflației. împreună cu 
aceste categorii sociale încercăm 
să credem că buna intenție a 
guvernului de a ne scoate sănă
toși din iarnă nu se referă nu
mai la căldură, ci și la acea 
grijă a fiecărei zile numită hrană

lntîmplarca, după cum se spu
ne, face ca guvernul să-ți în
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dccj din producție, cît ți pentru 
cele medicale, este depășirea stăr 
iii de inerție, de justificare, cum 
că nu e una și alta. Să acționăm 
cu mai multă inițiativă pentru 
a utiliza cu eficiență dotarea ac
tuală. E o problemă dc mentali
tate, de bunăvoință...

— Unul din principalele dezi
derate subliniate dc participan- 
ții la consfătuire vizează îmbu
nătățirea instruirii personalului. 
Cum vedeți soluționarea acestei 
cerințe ?

— S-ar putea jcglenu nta prln- 
Ir-un amendament în contrac
tul colectiv prin caic să stipuleze 
ca o parte din instructajul Nl’M, 
la care este obligat întregul per
sonal minier, să fie consacrat a- 
sistenței medicale de urgență. 
Totodată, tot prin niște cursuri, 
obligatorii aș vodca formarea ca 
paramcdici a personalului de 
supraveghere cum sînt artificie
rii, măsurătorii dc gaze, maiștrii 
etc,

— Cum vedeți implicarea sin
dicatelor în această acțiune ?.

— lJiln sprijinirea conducerii 
RĂII, a unităților miniere, prin 
Inițiativa legislativă pentru Tm- 

ceapă activitatea cu problemele 
unei ierni previzibil grele. Dar, 
la noi nimic nu este întîmplă
tor. Dintr-un punct de vedere, 
jocul opoziției a reușit. Alegerile 
au fost amînate din vară pînă-n 
toamnă și în mod vizibil s-a 
încercat ca și constituirea guver
nului să fie tărăgănată pînă în 
primăvară. Întrebarea este cine 
ar fi tras foloase din această 
nouă tărăgănare ? Noi, cei cu 
grija căldurii și a hranei ? Sau 
mai degrabă străinătatea I Dar 
care din ele căci sînt două ? Nu 
cumva „cea internă" ?

99
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bunătățirca contractului colectiv, 
prin care administrația să fie 
autorizată să investească în ase-, 
menea cursuri de specializare în 
domeniul asistenței medicale dc 
urgență. Avem în vedere, de ase
menea, sprijinirea conducerilor 
administrative de a menține In 
colectivele miniere un climat 
de ordine .și răpundcrc, respec
tarea normelor dc protecție, i- 
gicnă, de asistență în caz de ur
gență.

— Se face acest lucru ?
—• Trebuie să se facă. Eu zio 

că după anarhia populistă ce * 
urmat după decembrie ’89, mi
nerii au ajuns la concluzia, î- 
naintea altora, că e maț bine să 
ai un șef pretențios, dar care 
să-ți asigure salariul și locul 
dc muncă, dccît un Individ îngă. 
duitor care nici nu-ți cere, dar 
nici nu-ți asigură salariul. Pen
tru că, nefiind ordine, deoi pro-, 
ducția, nu sînt nici bani... Sindi
catele trebuie să sprijine admi
nistrația pentru că fără un cli
mat dc liniște șl siguranță, a- 
ceasta nu poate gîndi o strategie 
viabilă pentru menținerea _ pro
ducției în condiții de eficiență, 
nu poate asigura nici siguranța 
locurilor de muncă. Vremea cx- 
c< ‘■clor aparhlco a trecut I
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Bune și... nebune
ANIVERSARE

de la \POLITIE\
I

Magazinul „Jiul“ a împlinit 10 ani!
20 noiembrie 1982 — 20 no

iembrie 1992. Acum 10 ani, la 
20 noiembrie 1982, Magazinul U- 
niversal „Jiul" își deschidea larg 
uțile pentru cei peste 1000 de 

► :umpărători, care au intrat în 
primele 10 minute la raioanele 
specializate de măi furi industria
le, urcind apoi la etaj, pină ’a

Ploaia și noi
Nu știm dacă în programul 

electoral al primarilor din Va
lea Jiului, programe cu care 
aceștia au clștigat alegerile lo
cale, a figurat sau nu și construi
rea unor adăposturi pentru că
lători, in stațiile de autobuze, 

au figurat asemenea o- 
b. Jve, putem constata la ora 
actuală, că, în marea majoritate 
a acestora, oamenii așteaptă au
tobuzele pur și simplu in ploaie. 
Deocamdată, in afara celor ce 
existau, nu s-a mai construit 
nimic. Iar dacă au existat și a- 
semenea promisiuni, acestea nu 
au fost încă onorate. Daca pină 
acum „apa de ploaie" s-a resim
țit mai puțin, apropierea iernii 
face ca fiecare cetățean ce aș
teaptă autobuzul să resimtă pe 
propria-j piele consecințele ne
glijării acestui aspect. Cum a- 
nui acesta, din care au mai ră
mas foarte puține zile, pare im- 

zsibil de crezut că se va mai 
tace ceva, nu este lipsit de im
portanță ca, în bugetul pe anul 
viitor, primăriile să-și prevadă 
și astfel de cheltuieli. E o su
gestie venită din partea mai 
multor cititori ai ziarului nostru 
ți credem că ea merită luată in 
scamă. (G.C.)

■ O veste deosebită pentru 
cinefili. La cinematograful Vic
toria din Petroșani, săptămînal In 
zilele de lunj și marți, au loc 
spectacole cu filme de excep
țională valoare artistică, In ca
drul unor seri de cultură cine
matografică. Au fost proiectate, 
în ultima vreme, filme deosebi
te, cum ar fi „Instinct final", (o 

i> ■ .i la „Basic Instinct") 

restaurantul cu același nume. 
De-a lungul anilor i-au trecut 
pragul sute de mii de cumpără
tori din toată țara. Unitatea s-a 
menținut, fiind multă vreme cea 
mai modernă și mal aprovizio
nată din Valea Jiului, reușind să 
reziste, contrar normelor comer
ciale „postrevoluționare", func-

NOTĂ
Prostie

In una din zilele trecute, în 
cartierul bucura al orașului U- 
ricani a putut fi văzută o sec
vență de protest ca in filme. O 
dubiță a Secției de Distribuție a 
Energiei Electrice Petroșani, în 
care se afla o echipă de inter
venție pentru remedierea unei 
întreruperi de curent, a fost bom
bardată cu pietre de cîțiva oa
meni certați cu legea. Echipei 
nu î s-a permis să-și facă me
seria. A fost nevoie de interven
ția primăriei și a poliției locale. 
Numai după ce la fața locului- 
au sosit .și au fost amplasați po
lițiști, care să protejeze echipa 
de electricieni, au început lucră
rile de depanare la rețeaua e- 
lectrică...

Prostia agresivă n-a avut cîș- 
tig de cauză. Pină la un punct, 
exasperarea la care au ajun cîți. 
va cetățeni ai noului cartier 
Bucura poate fi înțeleasă. Da
torită unor grave deficiențe care 
persită în ceea ce privește asigu
rarea agentului termic în unele 

UN MILION PENTRU COPIII BASARABIEI
Caravana Crucii Roșii care a pornit săptămîna trecută din 

Petroșani, ca un gest de mare noblețe sufletească, a dus copiilor 
din Basarabia și darul făcut de Societatea Comercială REALCOM 
S A. Petroșani, în valoare de un milion lei. Produsele au constat, 
în special, din ciocolată și biscuiți extra, de cea mai bună cali
tate și ele au fost „stropite" cu tot sufletul celor peste 800 de an
gajați ai firmei. Așadar, pe lîngă celelalte societăți comerciale, 
firme particulare, persoane individuale și alte instituții, Soc. Corn. 
Realcom SA Petroșani și-a adus partea de contribuție la un gest 
deosebit de nobil. (D.N.)

ționînd ca unicul magazin cu sec
tor de Alimentație publică din 
țară. In perspectivă, se are în 
vedere deschiderea unei unități 
alimentare la parter, dotarea ra
ioanelor cu case de marcat Son., 
instalarea unui xerox pentru 
multiplicarea de acte. Unui co
lectiv tînăr, gînduri bune la o 
ANIVERSARE.

a^resi vă
apartamente, mulți cetățeni sînt 
nevoiți să consume energie e- 
lectrică pentru încălzirea apar
tamentelor. Sint utilizate însă, 

în mod ilegal și de neadmis, tot 
felul de improvizații pentru ra
cordarea la rețeaua electrică. In
tre blocurile de locuințe și stați
ile de transformatoare, în mod 
normal se află tablouri interme
diare de siguranță pentru pro
tecția instalațiilor. Cetățeni in
conștienți supradimensionează 
rezistențele din aceste tablouri. 
Iar consecințele, de cele mai mul
te ori, sint nedorite de nimeni. 
Transformatoare întregi se ard, 
fiind suprasolicitate, lăsînd ore 
în șir fără curent car
tiere de locuințe. Au de suferit 
astfel sute de familii.

Este în interesul comunității 
locatarilor să înțeleagă că numai 
intervenția echipelor de electri
cieni autorizate legal poate asi
gura exploatarea corectă a rețelei 
de distribuire a energiei electri
ce! (V.S.)

Amorezi trași în piept
La cei 40 de ani ai săi, Perța Maria acumulase o pedeapsă 

cu privare de libertate. A fost eliberată în ianuarie 1990, cu de
cretul acela dat la repezeală și care a golit pușcăriile de mai 
toată „crema". De loc, este din Alba Iulia. N-a lucrat nicăieri, 
n-are nici un venit, ocupația de bază fiindu-i aceea de... între
ținută. De diferiți bărbați la care se aciuia.

In ultima vreme s-a lipit de P.V. din Petroșani. Stătea la el 
fără forme legale. A stat pînă în 22 octombrie, cînd... In seara 
acelei zile, tipesa îl acostează pe D.P. Se deplasează împreună la un 
local, se tratează cu tărie, după care cad de acord că trebuie să 
meargă... mai departe. Ajung, astfel, la locuința lui P.V. Gazda 
era acasă. După ce recomandările au fost făcute, acesta din urmă, 
ca amfitrion, scoate „o chilă" de țuică. D.P. își pune, într-o came
ră alăturată, plasa în care avea cinci perechi de blugi nou-nouți, 

După cîteva păhărele, femeia spune că i-a venit rău și că sim
te nevoia de aer curat. Pătrunde în camera alăturată, ascunde sub 
pat plasa lui D.P.. după care iese. A mers, conform declarației 
sale, la un„botique“ din apropiere și a băut o cafea. Bărbații, vâ- 
zind că timpul trece ți că dama nu se mai întoarce, intră la 
bănuieli. Pleacă s-o caute. Cam după un ceas și jumătate, „dis
păruta" revine la locuința lui P.V., deschide ușa (avea cheie), ’a 
plasa plus un radiocasetofon aparținînd celui care o găzduia. Cu 
marfa respectivă, ajunge la Petrila, la o cunoștință. Ii îndrugă 
acesteia că le are de la turci. Blugii îi vinde mai apoi, iar radio- 
casetofonul. de asem »a. Numai că pe datorie. Pînă la plată.

Cei doi bărbați mțind c-au fost trași în piept — D.P. Ie 
20 000 lei, valoarea rugilor, Iar P.V. de 22 mii lei cît prețuia ra- 
diocas-ul — sesizează poliția. Urmarea? Perța Maria a fost prin
să și arestată. Cel căruia i se înmuiase inima și o găzduise ilegal 
a fost amendat conform legii 5 din 1971. Deci, atenție burlaci șj 
divorțați! Aveți grijă ce suflet de femeie primiți în casă*

Ghcorghe OLTEANU

Igienă și amenzi
In ultimele două săptămîrfi, 

controalele efectuate de Poliția 
sanitar-veterinară din Vulcan, 
au evidențiat faptul că mai sint 
unități la care nu totul este,.. OK. 
Iată numai cîteva din acestea :
• La unitatea 20 a SG „Deccbal" 
SA Petroșani, echipa de con
trol a constatat că există spații 
de depozitare necorespunzătoare, 
instalații frigorifice defecte, măr
furi fără certificat de calitate ji 
cu termen de garanție depășit. 
Pentru toate acestea's-a aplicat 
o amendă contravențională de 
5 000 lei, conform IIG 789/1991.
• Produse cu termen de garan
te expirat, depozitare necores
punzătoare. Iată pe scurt „palma, 
resul" negativ constatat la S3 
„Kclty" SRL Lupeni care a fost 

„medaliată" cu 5 000 lei amendă. 
• Aceeași situație la alimentara 
201 din Uricani, unde în plus s-a 
găsit și o cantitate apreciabilă 
de salam avînd termenul de ga
ranție expirat. Motiv pentru ca
re și aici s-a „alocat" o amendă 
de 8 000 de lei.

Ne oprim deocamdată aici. 
In speranța că unitățile ziare 
desfac astfel de produse alimen
tare se vor alinia unui comerț 
civilizat, respectînd, mai ales să
nătatea oamenilor. Oricum, asis
tentele Poliției sanitar-veterinare 
Vulcan sînt mereu „pe fază", în 
slujba sănătății dumneavoastră.

Tibcriu V1NȚAN

APCA propune.
Au trecut lunile, s-a intrunit și noul Parlament, s_a constituit 

și v di lat și Guvernul, dar „războiul autoturismelor" continuă. 
Dl Chițcscu, președintele dc-acum binecunoscutei asociații al 
ca ei nume, abreviat, este APCA, continuă să ne scrie. Este, poa
te, unul dintre cei mai frecvcnți corespondenți ai ziarului.

In ultima scrisoare primită la redacție în această lună, domnia 
s.i ne relatează, cam intr-o jumătate de filă dactilografiată și 
xi ro-.ată luptele duse de APCA împotriva Guvernului, Ministe
rului de Finanțe și COM AUTOSPORT-tilui. Un adevărat război, 
din care, la un moment dat, asociația a ieșit învingătoare. Dar 
’,um >i ptntru puțin timp, deoarece piriții au făcut recurs, iar 
acesta — programat să ju-lccc la Curte.i Supremă — a fost ba 
aminat, ba răsjudecat.

Am mai spus o, nu știm -,i nu putem da nici un pronostio 
a'-'ipra r< z d atului accstej „finale". E un „meci" care, deja, a mă
cinat nervii multora. Se pare, însă, că dl. președinte* Ștefan Chi- 
țescu stă L ne cu ci, cit timp continuă să nu plece steagul.

Ei, bine, in ultima sa misisă domnia sa ne face cunoscut 
Proiectul de lege în care asociația pe care o conduce și-a pus 
speranța. Proiect dt lege înaintat celor două camere ale Parla
mentului. „Va trece" el oare? Nu avem știință (ntcl dl. Ghițes- 
cu nu știe, probabil) cînd alcții neamului își vor apleca privirile 
•avante asupra celor cinci puncte ale proiectului cu pricina. Au 
domniile-lor destule proiecte de legi care au făcut vechime tot aș
tept înd să fie nur cate Noi, însă, ne faoem datoria, vă redăm 
proiectul clocit la APCA și inaint.it celor mal vrcdn’cl r'V'ritl 
din yrnă la £7 septembrie a o« ,■> •

Ce va spune Parlamentul ?
„Art, 1. — Persoanele care au 

achitat, pină la 1 noiembrie 1990, 
prețul integral de 70 mii lei al 
unui autoturism Dacia 1300 Stan
dard și care de drept au deve
nit proprietarul acestuia il vor 
putea ridica fără a maț achita 
vreo diferență pină la prețul li
beralizat din momentul livrării. 
De această prevedere beneficia
ză și persoanele care au achitat 
parțial prețul ele 50—55 mii lei. 
cu clauza de a achita diferența 
in rate, cu precizarea că aceasta 
catigorie de cumpărători va a- 
cliita diferența pină Ia pri țul dc 
70 mii Ici prin ncincasarea dj- 
binzii de la CEC, aferente sumei 
achitate și, după caz, depunerea 
diferenței.

Art. 2. — Pentru crearea dis
ponibilității de autoturisme ne
cesare livrării către cumpărăto
rii prevăzuți la art. 1 se stabi
lește o cotă dc 60 la sută din 
producția anuală de autoturis
me, Iar livraea să 6e facă dc 
uzina Colibaș, eliminin lu-sc toa
te celelalte cheltuieli suplimcn- 

ir. ele transport, r-ol,i IDMS

Art. 3. — Livrarea se va fa
ce în raport de vechimea depu
nerii banilor la CEG„ numărul 
de ordine dat de IDAIS ți talo
nul dc mebru al Asociației de 
care aparține.

Art. 4. — Diferențele dintre 
prețul liberalizat al autoturismu
lui la data livrării, conform pre
vederilor prezentei legi și prețul 
achitat anterior datei de 1 no
iembrie 1990 se suportă din Dis
ponibilitățile ' Rondului Proprie
tății de Stat, constituit în baza 
Legii nr. 58/1991 a privatizării 
societăților comerciale.

Ait. 5. — In situația obiectiva 
stabilită ca atare de Guvern, în 
care nu se poate asigura livrarea 
operativă în natură a autotur.s- 
melor, se autorizează Fondul 
Proprietății de Stat ca pentru su
mele cuvenite persoanelor in cau
ză conform prevederilor de la art. 
4 să acorde restituirea sumelor 
indexate cu indicele de devalo
rizare a Icului la data restituirii 
sumei sau acțiuni din disponibi
litățile acestuj fond. Urmează ca 
Parlamentul să-și însușească si 
să supună la vot acest PROTFCT 
l.EGE.

Preșcdinlc, col. seler.ui ing. 
CHIȚESCT Ștefan

Am respectat intimai oitografia din scrisoare. Cine a .nț 1. 
c.v.i să lic Sănătoși

In rest, vorba unui cunoscut glas dc la radio, să auzim numai 
de bine. Celor care încă le^bate inima plină de speranță le m n 
comunicăm că pot deveni membri ni APCA. Pentru 1992, suma 
trimisă prin mandat poștal trebuie să fie de 450 Ici. Cotizația 
„celor vechi" este de 400 Ici. Ultima noutate: APCA dispune de 
un fax, recent instalat, al cărui număr este identic cu al telefo
nului asociației: 174759, Vom reveni, după 16 decembrie, rial 
: ste programai proces ” '"’urtca Supremă.

Ghcorghe OLTEANU .
H

inaint.it


ZORI NOI MlEKCUK* 25 NOIEMBRIE 1992

Societatea Comercială
„REAICOM“ S.A. Petroșani

încadrează
direct sau prin transfer, următorul personal:

— paznic pentru obiective speciale (avînd autorizație 
de paznic).

încadrarea se face pentru cei care au domiciliul în 
raza orașului Petroșani (fact. 867)

Grupul Școlar Economic 
Petroșani

angajează prin concurs :
— conducător auto, categoria „B“.

înscrierile au loc Ia secretariatul liceului pină in data 
de 25 XI 1992.

Concursul va avea ioc pe data de 26 noiembrie 1992.

Societatea Comercială 
DIAMANT S.A.

ANUNȚA:

licitație publică, în data de 9 decembrie 1992, ora 10, 
la sediul societății, pentru:

1. locația gestiunii unității nr. 38, chioșc incintă 
Cimpu Iui Neag;

2. vînzarea următoarelor mijloace fixe:
—- cameră frigorifică 8 in’ (1 buc.), dulap frigo. 1600 1 

(3 buc.), vitrină frigo VFA (6 buc.), balanță SA 10 kg (7 
buc.), basculă romană 500 kg (2 buc.), mobilier expunere 
și depozitare divers.

Mijloacele fixe se găsesc in chioșcurile incintelor mi
niere Dilja, Lupeni, Uricani, Paroseni, precum și CCSM 
și UPSRUEI MP.

. Informații și înscrieri la sediul societății.
Condițiile de participare sînt conform legii. (5893).

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

TOATE FLORILE din lume pentru Tătărășanu Samjr Ciprian. 
la împlinirea frumoasei vîrste de 18 ani, „La mulți ani t“, multă 
sănătate, fericire și putere să învingă greutățile vieții, îi urează 
mama. (3881)

CU OCAZIA majoratului, multe urări de sănătate, fericire ți 
îndeplinirea tuturor idealurilor tale dragă Samir Tătărășanu, pri- 
me.ște-le toate in același buchet de trandafiri albi, din partea 
familiei Roman Liana Romana, Dorin-Raul, Maria-Dana, Râul. 
(5894)

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială Z ,și M importator direct, vinde 

portocale și orez calitatea I. Preluăm comenzj ferme. Telefon 
512234. (5888)

• SOCIETATEA Comercială TRANSIMEX SRL Petroșani, 
organizează excursie Ia Budapesta in perioada 26—29 noiembrie. 
Informații: telefon 543359, 545270. (5896)

SC. INDCROM SRL vinde, din depozitul frigorific al abato
rului Petroșani, pulpe pui SUA, en gros, la preț convenabil. Vind 
becuri și neoane de la magazinul societății (vizavi HP). Telefon 
545982. (5890)

SOCIETATEA Comercială „Modern* 'SRL „1001 Articole* 
vizavi de fosta casă a pionierilor, angajează, de urgență, un mă- 
celar-vînzător, cu vechime și experiență in domeniu. Relații la 
telefon 545732. (5878)

VINZARI
V1ND apartament 2 camere decomandate, faianțat, post tele

fonic. Petroșani, Aleea Poporului. Telefon 545126. (5882)
VIND urgent Dacia 1300 cu îmbunătățiri și piese de schimb. 

Preț convenabil, zilnic între orele 7—16, Vulcan, str. Platoului nr. 
4, bl. 35A, ap. 26. (5885)

V1ND video player Funai cu telecomandă, sigilat. Preț nego
ciabil. Telefon 545181, între orele 10—20. (5874)

V1ND microbuz Volkswagen, 9 locuri, preț Informativ 600 000. 
Telefon 545872. (5891)

V1ND rulotă, stare excepțională, preț negociabil, în scop co
mercial. Telefon 542600. (5887)

VIND antenă satelit AMSTRAD FIDELITY, parabolă 2,10 m. 
Relații: Negru Ileana, Petrila, magazin Brujan. (5895)

V1ND Trabant 601 S cu piese rezervă. Petroșani, Aviatorilor 
54 A/26, joi și vineri între orele 7—15. (5093)

ÎNCHIRIERI
PREIAU contract apartament în Petrila. Adresați: Negru

Ileana, Petrila, magazin Brujan. (5895)
6AUT apartament sau garsonieră pentru închiriat sau preiau 

contract în Petroșani sau Vulcan. Telefon 570192, pină la ora 13. 
(5892)

CĂUTĂM apartament, garsonieră pentru închiriere 10—20 000 
lei/lună, zonă centrală, nord. Telefon 545933, seara. (5889)

ÎNCHIRIEZ apartament, două camere, telefon, parțial mobi
lat. Relații telefon 541758, orele 17—20. (5902)

PIERDERI
PIERDUT carnet muncă pe numele Bărbulescu I. Ion. elibe

rat de întreprinderea Mecanică Sadu. Adresați: Poliția Mușeteștl 
— Gorj. (5884)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice și carnet student 
pe numele Ciorgovean Mihaela, eliberate de UT Petroșani. Le 

declar nule. (5879)
DECESE

COLEGII și prietenii Viorel, Nicu, Costel, Ion și Italianu de- 
pling dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun coleg și 
prieten

BONCEA ARISTICA (27 ani)
și transmit condolean(e familiei îndoliate. (5899)

i SĂGETĂTOR
„ Produsul relației dv. ar putea 
| fi un profit cu o rată de creștere 
„ în progresie geometrică.

CAPRICORN
Activitățile cu caracter seden

tar sînt bine aspectate.
VAllS Al OR

Vj se expun mai multe varian- 
{te de a obține un ciștig ușor.

PEȘTI
Intre intenție și faptă e o dis- 

’ tanță ca „de la Pămînt la Lună* 
BERBEC

• Astăzi aveți noroc la loz 
p plic și mai puțin la... sărit 
k duri.

I
I
IDacă aveți

bani, nu trebuie decît să 
femeia care-i are...

| LEU
Sacul cu iluzii primește

I adaos, la încărcătura deja 
praponderală*.

FECIOARA

I
I
I
I

I

in

TAUR
Perspectiva unei călătorii 

vine palpabilă.
GEMENI 
sfaturile cu 
sînt tentați

Distribuiți 
mie — mulți 
in seamă I

RAO
nevoie de

de-

econo- 
să le ia

mulți 
găsiți

un 
„su

FECIOARA
Speranța unui contract „din

colo* începe să capete ce ’• 
și alte elemente concrete.

BALANȚA
Sîntețl obiectul unul 

prin comparație, pentru 
tențială, dar incertă, 
matrimonială.

SCORPION
Poziția dv. de lider 

microgrup este serios 
tă, printr-o hotărîre a

studiu 
O po 

relația

unulal 
aubmina 

șefutui.

Direcfia Județeană Hunedoara 
a Agenției Naționale pentru 
Privatizare și Dezvoltarea 

întreprinderilor mici și mijlocii 
ANUNȚĂ!

Au mai rămas numai 3 zile calendaristice pină la în
cheierea distribuirii carnetelor cu certificate de proprietate.

ATENȚIE I
Cetățenii români, cu domiciliul în România, care au 

împlinit 18 ani pînă la 31 decembrie 1990 și care nu și-au 
ridicat carnetul cu certificate de proprietate pînă la 27 
noiembrie 1992 pierd acest drept, prevăzut în Legea pri
vatizării societăților comerciale nr. 58/1991.

ECHIPA DB SERVICIU 
Secretar de redacție 

$tefan CIMPOI 
Responsabil da namăr 

Gheorghe OLTEANU 
Corectura t

Emilia ACHIRE1 |l Viorica FIKȚULESCU

Dr. PREDA ION ți familia mulțumește tuturor celor care au 
fost alături cu lacrimi și flori in marea durere pricinuită de de
cesul scumpei mame

PREDA ANA (5897)

COLECTIVUL UACCVJ este alături de colega Felea Iu_ 
dila in greaua încercare pricinuită de moartea mamei sale 

G1IERMAN IDA
Sincere condoleanțe (5901)
SOȚIA anunță cu durere încetarea din viață a iubitului soț 

CHINCEȘAN VAI ER
lumormintarca are loc joi, ora 15; de la domiciliul din ParO. 

șeni.
Odihnească in pace. (5901)

COPIII, împreună cu familiile, cu inimile zdrobite de durere 
anunță decesul iubitului lor

CHINCEȘAN VAI ER
Nu tc vom uita niciodată. (5901)

COMEMORARE

PĂRINȚII, soția, fiul Jcnoke, soacra și fratele anunță, cu a- 
ceeași durere, ca s-au scurs 3 luni de cind iubitul lor

GABOS JENO
l-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi și flori pe mormintul înghețat. (5900)

Cotidianul de opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" eite realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991, 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele necomandate ți nei’u- 
blicate nu •« restituie. Responsabili
tatea morală șl juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse In arti
cole aparține. In exclusivitate, autori
lor.

|pROGRAMUl

I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I

MIERCURI, 25 NOIEMBRIE

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

Actualități. 
Calendarul zilei.
Film serial
MARG ȘI SOPHIE.
Episodul 19.
Worldnet USIA.
Ora de muzică.
Vîrsta a treia.
Audio-vizual itudio. 
Actualități.
Civilizația montană. 

Avanpremieră TV. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală. Curs de limba 
germană. Gurs de limba 
italiană.
Festivalul internațional de 
folclor păstoresc „Miorița* 
— Tirgoviște, 1992.

16,20 Lumea sportului.
16,50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05
17.30
18,00
18.30

11,20
12,10
13,00
13.30
14,00
14,15
14,45
14,55
15.30

16,00

Arte vizuale.
15, 16, 17, 18.
In obiectiv.
Oaspeți la festivalul 
național „Cerbul de 
Studioul economio.

Desene animate. 
CAPTAIN PLANET.

20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45

19,00
19,30

inter- 
Aur“.

Film serial. DIN 
DOMNULUI. (Franța), 
sodul 1.
Universul cunoașterii 
Pro musica.

21.45
22.30
23.00 Lumea ideilor, 

, 23.30 Actualități.
■ 23,45 Armoniile nopții.

VOI \
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