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Program de 
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Va’ea Jiului în atenția Consiliului județean

Proiecte pentru 
prezent și viitor

Interviu cu dl IOAN UIFALEAN —
\ icepreședintele Consiliului județean

In întreaga sa carieră infracțională s-a condus cluPfi regula

„UNDE-S DOI, DEIA PUTE!"
■ Nu a respectat-o o singură dată. Când a acționat cu fratele său

— Domnule vicepreședinte e- 
xistâ mai multe discuții prin Care 
se acreditează ideea că bugetul 
alocat Văii Jiului ar fi insuficient. 
Ce ne puteți spune ?

— Discuțiile nu au un suport 
real. E adevărat, dezvoltarea ori
cărei localități are la bază buge
tul propriu. Bugetele se formează 
din venituri proprii și din trans
feruri de la bugetul de stat, prin 
bugetul județean. Veniturile lo
cale Insă depind de modul în 
care sunt prev zute, încasate și 
gestionate de consiliile locale.

Veniturile din transferuri sunt 
funcție de repartizarea lor de 
către Consiliul județean, în ra
port cu necesitățile fiecărei loca
lități. Pol spune că din acest punct 
de vedere pentru Valea Jiului e- 
Kistă tinde priorități, deoarece in 
perioada anterioară această zonă 
a cam fost neglijata.

Finanțăm direct, clin bugetul 
județean, 4 obiective de investiții, 
in valoare de 1100 milioane lei, 
din care două sunt în Valea 
Jiului, respc-ctiv alimentarea cu 
apă a municipiului Petroșani, din 
sursele Izvorul, Stoinicioara și 
Polatiște, pentru care am alocat 
in prima fază 530 milioane și in
vestiția de la Valea de Pești (a 
doua stație de filtre) care a in
trat deja in probe tehnologice, 
precum și continuarea dublurii 
conductei de aducțiune, de la 
Lupeni până la Vulcan, pentru 
care s-a alocat stima de 157 mi
lioane lei. Aceste sume vor fi 

suplimentate cu încă 300 milioa
ne lei, pentru finalizarea Celei 
de-a doua etape la Polatiște (tu
nel aducțiune și captare).

Ideea de a fi folosită instalația 
de apă reziduală de la Preparația 
Uricani nu este viabilă, deoarece 
conducta respectivă nu a fost 
folosită de 5 ani și este într-o 
stare avansată de degradare, ca 
să nu mai spun că pentru a fi 
folosită este nevoie de încă 6—8 
km de conductă spre Valea de 
Pești, ca și o stație de filtre și 
captarea propriu-zisă. Gu alte 
cuvinte che’tuicll mari care de
pășesc investiția de la Polatiște. 
Menționez și faptul că apa de la 
Polatiște este de o calitate deose
bită, iar pentru aducerea ei până 
în rezervoarele actuale e nevoie 
de montarea unei conducte de 
numai 8 km.

— Ce se mai aude despre introdu
cerea gazului metan în Valea 
Jiului ?

— Sunt elaborate studiile de 
fezabilitate pentru conducta prin
cipală, stațiile de joasă și modic 
presiune pentru Vulcan și Petro
șani. In prezent se lucrează la 
studiile de fezabilitate pentru U- 
ricani, I.iii>eni și Petrila-I.onea 
și sunt comandate proiectele teh-
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(Continuare în pag. a 2-a)

L-am văzut în biroul judiciar al Poliției din 
Vulcan. Față-n față cu ofițerul care-1 ancheta. 
Era îmbrăcat în haine de „pension". E un tip 
nu prea înalt în fizic. Tuns zero, așa cum e 
moda pe unde o cazat. Știam, dinainte, că are 
36 de ani și că se numește Bodea Dănuț. închis 
de nici el nu mai tine minte de câte ori. Nu e 
prea vorbăreț. 11 întreb când a fost condamnat 
prima oară. Iși amintește exact: în ’75. Pentru 
tentativă de omor. Victimă era să-i fie o 
femeie în vârstă din colonie. A luat opt ani. L-a 
scăpat însă Ceaușescu după doi-trei ani. Gu un 
decret. Spune c-a mai și lucrat. Din 1982 până 
în 1988. în luna august a acelui an a fost dibuit 
și arestat după ce găurise restaurantul „Straja" 
din Vulcan. A reapărut în lume în ianuarie 1990. 
Tot cu ocazia unui decret. Nu al fostului, el al 
actualului. A respirat aerul democrației doar 
nouă zile. Până când a intrat la restaurantul „Ci
na" din Lupeni. Nu să consume ceva, ci să fure. 
Ca de obicei. L-a scos de^acolo poliția și l-a 
expediat la una din adresele binecunoscute lui: 
Bârcea. Aiud, Gherla. în noiembrie ’92 a părăsit 
pușcăria. Deși promisese și iși promisese să 
nu va ma; găbui nimic de-acum încolo, nu s-a

putut abține. în noaptea de 15 spre 16 iunie 
a.c., pe la ora unu și jumătate, a pătruns în 
clădirea Liceului industrial din Vulcan. Nu să-și 
■ia bacalaureatul. Auzise că sunt pe-acolo niște 
televizoare color. Le-a căutat, dar nu lc-a găsit. 
Când, necăjit, a părăsit liceul, s-a „frecat" de o 
patrulă a poliției. Luat la întrebări și pus In 
fața probelor a recunoscut că. de când s-a eli
berat, n-a fost ușă de biserică. A spart SG Ne- 
nadov SRL (bufetul „Pierde tren"), SC Cromatic 
Import-Export și Secția de stâlpi hidraulici. A- 
gonisise în acest mod cam o jumătate de milion 
de lei. Bani și produse. Și de astă dată a promis 
polițiștilor că, după ispășirea pedepsei, nu va 
mai pune mâna pe nimic ce nu-i al lui. Geî 
care îl anchetează știu că nu pot pune bază ne 
angajamentele sale. Am fost curios să aflu ce-l 
determină să dea cu giula. „împrejurările — zice 
el — lipsa materială mă face să sparg". O sin
gură dată a acționat în doi. Cu fratele său. 
Atunci, la „Straja". în rest, singur. Pentru eă. 
are el o vorbă, „unde-s doi deja pute".
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DIN GREȘEALĂ,
IN GREȘEALĂ SPRE 
VICTORIA FINALĂ...

Doriți să deveniți ziarist ?
• Doriți sa intrați in breasla ziariștilor? Nimic mai simplu: vă 

trebuie ide: și talent

• Pana la data de 12 iulie, așteptăm de la dumneavoastră co
mentarii, reportaje, interviuri, note și informații pe teme la liberă 
alegere.

• Cele mai bune creații vor fi publicate, iar, autorii lor vor fi 
(cine știe?) angajați la ziarul „ZORI NOI".

• SUCCES!

NOU IN VALEA JIULUI

Coca - Co£a
Societatea Comercială

1IIR0 EAST INVESTMENTS
distribuitor autorizat al Companiei

ANUNȚĂ 
agenții economici

ca, începând cu 6 iude 1993, a deschis 
și în Petroșani depozit

COCVCIIll, in județul Hunedoara
ALB ROȘU Șl TOATA LU
MEA SA CONSUIMIG COC A 
COLA RECE C‘(\ GHEAȚA.

CU AJUTORUL \ ITRIN1 -
LOR I RIGORII IC E Al E-
RENTT (01*21119)

FLITUL I>£ 1-0 RARE AL PRODU
SULUI, I \ S T 1 C I A D E 250 
in). I.S'IE EGAL CV PREȚUI DE LI 

V RARE AL PRODUC ĂTORULUI, IN PREȚ 
INCLUZANDU-SE TRANSPORTUL LO 
(O CLIENT .

FIRMA NOASȚRA IAC1LIILAZA 
CLILN I ILOR CL STODIA AMBALAJE
LOR.

AVANI) IN VEDERE CA FIRMA

NOASTRA A I)O\ EDIT SERIOZITAT E 
ȘI IN JUDEȚELE DOLJ, ARGEȘ Șl VÂL
CEA, VA GARANTAM C A BĂUTURĂ 
RĂCORITOARE NR. 1 IN LUME — COCA 
COLA — VA VA I I OFERITA RITMIC SI 
PROMPT, APELAM) LA TELEFONUL 
511321.

C1J AJUTORUL MAU RIALULUI SI 
SUPORTULUI DE RECLAMA OFERIT, 
GRATUIT, CL1ENȚILOR, DORIM CA ȘI 
MUNICIPIUL PETROȘANI SA CAPETE 
CULORILE FIRMELOR LUMINOASE.

NOU ÎN VALEA JIULUI

C&ca - £* #Xa



2 WIFR< I Rl, ? Wi IE

Referitor la Ordinul 21 /1993 al Prefectului județului 
Hunedoara, am Primit la redacție mai multe opinii. Cele 
mai multe vizează legalitatea Ordinului. Publicăm astăzi 
una dintre acestea, cu convingerea că...NIMENI NU E MAIPRESUS DE LEGE

| Neținând seama că este obosit

| Șoferul unui „()ltcit“ de Dolj a fost 
grav accidentat la Merișor

Cu ocazia unei confruntări a- 
vutu cu comisari ai Gărzii Finan
ciare și-a tăcut apariția, ca din 
întâmplare un maior de poliție 
Care vrând probabil să facă im
presie artistica a întrebat;

— Dumneata ai auzit de Ordinul 
nr. 24/1993 al prefectului de Hu
nedoara? La răspunsul meu inten
ționat evaziv, acesta a continuat;

— T asă că o să vezi dumneata, 
cuin vom aplica legea!

Este departe de mine gândul 
Că aș fi de acord cu fenomenul 
corupției, n ii ales acum când 
toți tună și fulgeră împotriva a- 
cestei caracatițe.. In fond, corup
ția nu este de ieri, de azi și nu 
cred că va putea fi eradicata in 
Urma constituirii unor Comisii 
parlamentare de ancheta sau emi
terii unor ordine precum cel in 
cauză. Ordinul nr. 24/PJ93 pri- 
yind protecția patrimoniului pu
blic, combaterea corupției și apa- 
(rarea intereselor populației a fost 
emis de prefectul județului Hu
nedoara la data de 22 februarie
1993. Ordinul se vrea a face a-
p licăre a prevederilor HG nr. 667/ 
1991 privind unele masuri pentru 
Asigurarea prestigiului social 
funcționarilor publici 
nr. 78/1992 pentru 
art. 212 din Legea 
privind societățile 
di'.punând in art. 1:

al
.și a Legii 

modificarea
nr. 31/1990 
comerciale, 

„Membrii
consiliilor de administrație și di
rectorii regiilor autonome, socie
tăți comerciale pe acțiuni cu 
capital integral de stat, care sunt 
în același timp patroni sau asu
dați la societăți comerciale cu 
Capital privat, până la data de 1 
aprilie 1993 vor opta penii u una 
din aceste funcții.

Acea>tă interdicție se referă și 
la rudele și alinii administrato
rilor pană la gradul al doilea, 
inclusiv",

In pofida aprecierilor laudative 
ale președintelui lliescu și ale al
tor factori guvernamentali, perso
nal, consider că, cel puțin in pri
vința art. 1, Ordinul nr. 21/1993 
este ilegal. lata de ce;

Prefectul poale emite ordine, 
In condițiile legii (art. 100—105 
<Hn Legea nr. 69/1991) și poate 
ataca, în fața instanței de con
tencios administrativ, actele au
torităților administrației publice 
locale, In cazul în care consilieră 
că acestea sunt ilegale, ai tul a- 
tacat fiind suspendat dc drept 
(art. 12, legea nr. 69/1991).

I-egea nr. 78/1992 în baza cureia
s-a emis acest Ordin pievede ur
mătoarele: „Membrii consiliilor 
'fle administrație ale societăților 
în care statul este unic acționar 
se numesc și se înlocuiesc în con
dițiile prezentei kgi, cu acordul 
ministerului de resort sau, după 
caz, a) consiliului local sau ju
dețean.

Administratorii, precum și ru
dele ți afini- loi până Ja gradul 
ai doilea inclusiv, nu pot fi, în 
același timp, patroni sau a o tați 
la societățile conurci.de eu capi
tal privat, cu același profil, sau 
cu care 'Unt in elațli >oin<niale 
directe".

Comparați cete două b xte ți 
veți vcd'si .» tt va mi se polrț- 
VCștc, adică, ORDINI I. Nil ESTE 
DAT ÎN CONDIȚIILE LEGII (f.e- 
g*a nr. 78/1692).

Dacă avem în vedere umtăliie 
economice din cadrul HAII Pe
troșani, dar și alte societăți co
merciale, constatam urmâtoaiele:

trație .și directorii regiilor auto
nome, ci numai la administratorii 
și membrii consiliului de admi
nistrație ale societăților comer
ciale unde statul este acționar 
unic;

2. Exploatările miniere nu au 
consilii de adminisl, ație, condu
cerea acestor unități fiind asigu
rată de consiliul director, care 
nu-i totuna cu consiliul de admi
nistrație, ,ar membrii săi nu ju 
calitatea de administratori;

3. Interdicția de a fi patroni 
sau asociați la societăți cu capi
tal privat, se referă numai la ad
ministratorii, rudele și afinii până 
la gradul al doilea, din societă
țile comerciale unde statul este 
unic acționar; legea nu include 
aici și pe directorii societăților 
comerciale sau regiilor autonome, 
care, uneori, nici nu fac parte din 
consiliile de administrație;

4. Administratorii, membrii con
siliilor de administrație sau di
rectorii societăților comerciale și 
regiilor autonome, nu au calitatea 
de funcționari publici, incât sa 
le fie opozabile preced- riie HG 
nr. 667/1991, ca la personalul pri
măriilor sau prefecturilor, de 
exemplu;

5. Legea face o precizare foarte 
clar i; persoanele nominalizate și 
rudele sau afinii lor pană la gra
dul al" doilea, nu pol li in același 
timp f itroni sau asociați la uni
tățile comerciale cu capital pri
vat „CU ACEL.A.șl PROFIL SAU 
CU CARE SUNT 1N RELAȚII 
COMERCIALE D1REC IE".

Pentru a înțelege mai bine, sa 
luam un .xcmplu:

a) Dacă un director dc exploa
tare minieri și-a constituit o so
cietate comerciala și desfășoară 
o activitate de alimentație publică 
sau are o ferma pentru creștere-a 
animalelor; legea ii permite, pe 
când ordinul u interzice. Ce facem 
in acest caz? Aplicăm legea sau 
aplicam Ordinul? Din câte .știa 
eu, legea este mai „tare" și nu 
poate ti modificată printr-im or
din ;

b) Daca același director nu și-.i 
expimi.it opțiunea de a lucra la 
stat pana la 1 aprilie 1993 și re
fuza sa facă acest lucru și in 
continuare, ce facem Aplicam 
oidmul s.iu aplicam legea?

Dacă este să aplicam ordinul, 
atunci se va lua măsura destituirii, 
îndepărtării din funcție sau des
facerii contractului de muncă, 
iar daca directorul acționează in 
judecata societatea (regi i), in mod 
riOrm d instanța aplică legea, a- 
dică, va anula măsură dispusa de 
unitate. .Și atunci, ce-am făcut? 
Vom spune ca justiția este corup
ta, nu-i așa?! Personal, nu vad 
ca in acest caz, un magistral să 
nicarga pe „mână" prefectului și 
$a hotărască altfel.

Domnul pr< foci a ajuns faimos 
prin curajul manifestat în emi
teri a acestui ordin. Acest curaj 
trebuie apreciat d.u cam atât. Mă 
tem insă ca aplic.ir< a ordinului 
va provora destule încurcături., 
cât liinp le>tea nr. 78/1992 nu va 
fi modificata de Parlament...

Dar, in superba noastră demo- 
ciațic și economie in traziția, se 
poate mtampla orice! G< ncralul 
1 lorică este destituit rlm funcție 
pentru că — se parc — spune 
ADEVĂRUL despre corupția la 
„vârf", iar o FLOTA .STRATEGI
CA este vândută pe nimic, 'lotul 
este O K I

Dom chei'... dară supoilați să 
citiți în continuare.

i D După cum au declarat martorii, totul

IVin< i dimineața, autoduba 31 GJ 7088, apar
ținând Fabricii de țigarete Tg. Jiu, rula i>e

IUN 66. La volan era Naslasie Virgil. In cabină 
se mai aflau d-nii Mircea Vlădoiu și Popa lu-

Ilian, șef serviciu aprovizionare și, respectiv, șef 
serviciu desfacere la unitatea amintită. Doreau 
să ajungă mai întâi în Hațeg, apoi in Glopotiva

I și Cugir, localități in care fabrica are magazine

I proprii de desfacere, pentru a face inventarul 
in vederea introducerii TVA. Deplasarea a decurs 
bine până la Meri.șor. Acolo, Ja vreo 200 de metri

Ide podul care trece peste pârâul Răchita, au 
fost protagoniștii și, totodată, martorii unui ac-

Icident de circulație. Era ora 6,10, când...
„Nici nu știu cum să vă spun, domnule. S-a

I întâmplat totul in două-trei secunde, îmi rckt-
1 tează dl. Popa. Noi tocmai trecuserăm podul și 
I ne pregăteam să atacăm panta. Văd că, din fața, 
! vine un „Oltcit". La un moment dat, a luat-o 
| în contrasens și s-a bagat în noi“. Șoferul auto- 
I duliei a încercat să evite impactul. A luat dreap

ta cât a putut, a ras chiar și gardul din pnrtca 
dreaptă a drumului în direcția sa de mers. Încă 
un metru, și autoduba putea să se răstoarne, iar 
apoi, să se rostogolească la vale. Nu s-a pctrcc.il 
însă a-ta. Năstasic Virgil- a reușit să redreseze 
mașina. A virat la stânga cu intenția dc a reveni 
pe partea carosabila. A reușit, dar autoduba a

I* intrat în șanțul din partea stângă a direcției ele 
mers. „Atunci mi-am pus mâinile la ochi, îmi 
spune dl. Vlădoiu Credeam că, gafa, s-a termi-

Inat și cu noi. Din fericire am scăpat doar cil ce 
vedeți. Câteva zgârieturi și nițel răniți pe la

Im.'rtni și la picioare".
Nu același hicru se poate spuse despre cel 

care conducea „Oltcit1-ui. /Acesta „un tip cu

s-a petrecut in două-trei secunde
mustață, cu puțină chelie în fata", după cun> 
l-au descris martorii—pe inime Ștefâncscu Con» 

- stantin, după cum aveam să aLu ulterior, dupțț
ce, la bordul autoturismului, i-a fost găsit per* 
misul de conducere — suferise traumatisme m al» 
mai grave. „Ca să-l scoatem, a trebuit sa tragein 
stâlpul de la ușă cu un cablu de oțel", zice <lț, 
Năstasie. In schimb, femeia aflată pe scaunul 
alăturat cehii al șoferului, a ieșit .singura di.i 
autoturismul avariat. Ce a putut să spună dum
neaei este că ea și soțul veneau de la Cluj, de 
la „Caritas", și că el era cam obosit. Alte amă
nunte dc la un alt martor ocular, dl. Drâgan 
Ion. Acesta conducea autoturismul ARO 10 cti 
nr. de înmatriculare 1 AH 9960. ..Eu mergeani 
în spatele „Oltcit-“uhii de vreo 2—3 km. Am în
cercat de câteva ori să-l depășesc, dar n-ani 
piiltit pentru că -da șerpuia pe mijlocul șoselei. 
Și după aia am văzut cum a intrat în dubă. 
Viteză n-avea. Să fi avut 50—60 la oră. Am prii 
frână și m-am oprit. Noroc că nu a intrat dubă 
in mine atunci rând a luat-o pe partea mea de 
mers. l-am dus pe amândoi la spitalul din Pe
troșani". ’f

Cercetările preliminarii ale echipajului dc Ii 
poliția rutieră pe care l-.im însoțit la Jnrn) ac-, 
cidcntidui au relevat drept cauză a evenimen
tului oboseala acumulată de către șoferul ,OI(« 
<it“-ului gri metalizat. An fost suficiente doua- 
trei secunde ca acesta să ațipească. Piei zânei 
controlul volanului, autoturismul s-a izbit de 
autoduba caro circula corect din cealaltă dbocb 
lie. C izul rămâne, in continuare în atenția ser
viciului de circul iție. t
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î. I.egca nu face nici o referire
15 membi'ft wnsdiîJw «le -rlouni*-

Adrian FER A HI >
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i 
i 
i 
i 
I

I 
I 
I 
I 
I 
i 
l 
l 
I

I

I

I

I 
I
I

AC.SINTE PETRONEL, Vulcan: 
„Eu sunt de părere cil nu ire prea 
mari? importanță cine scrie o poe
zie, un poem sau o proză, ci 
valoarea acestora contează... Acela 
caic plagiază nu c un artist. Aca 
ca eu, chiar dacă nu scriu genial, 
cel puțin sunt original. Ca pen
tru început, mă voi limita la trei 
proze și (> poezie. In cazul în care 
nu sunt reușite, scrieți-mi și eu 
nu vâ voi maj plictisi. Nn mă voi 
supăra. In caz contrar, ii voi da 
in,.irite".

Sfatul meu, stimate prietene, e 
să te oprești din scris și să-i dai 
înainte cu cititul. Atâtea cărți au 
r iinas necitite! Proza ta este în- 
tr-adevar „începutul sfârșitului" 
așa cum, inspirat, fii ales un 
titlu. Iar poezie, iarta-ma, oricât 
m-am străduit, n-am prea găsit 
in scrisoarea ta. „Ce să-i faci, 
li- care cit păsărică lui!" spui tu. 
iar cu vin să-ți zic ca, dacii Ia 25 
de ani ai deja patru copii (sâ-ți 
trăiască!) și oști vagonetar, foarte 
curând n-o sâ-ți maj ardă de 
nici o păsărică. (Șt. C.)

O SURPRIZA UNICA IN VALEA JIULUI

începând dc astăzi, la braseria „SURPRIZA", «Ic pe 
Aleea Teilor, din Uricani, timp dc o oră (știută doar de 
doamna Violeta Korom), se va mânca și bea pe gratis. în 
paloare dc 1000 dc Ici. 1

Depinde de dumneavoastră, dacă la acea oiă vă veți 
număra Printre consumatori.

Valea Jiului
(Vrniarc din ling. 1)

in atenția Consiliului județean
nicc și docuim ntația de execuție 
penii u Vulcan, Petroșani, Lupeni 
si J’i'trila. Pentru toate acestea 
fiecare Consiliu local și-a pregă
tit in buget o suma <h 15 milioa
ne lei. Pentru execuția lucrării 
domnul prim ministru a promis 
că ne va finanța de la bugetul de 
stat. Noi am prevăzut in bugetul 
Consiliului județean pentru acest 
an suma de 385 milioane lei 
pentru gazul metan. Costul total 
al investiției este de aproape 2 
miliarde lei.

— Știm că orașul Petroșani a 
fost nominalizat pentru finanța
rea de către Banca Mondialii. Ce 
înseamnă acest luciu ?

— Da. Și pentru atest luciu 
Consiliul județean are mari me
rite, orientarea noastră având la 
baza tocmai problemele .specifice 
cu caro se confruntă l’elroșaniitl. 
Finanțarea are ca obiective ali
mentarea cu apă și gaz metan a 
orașului Petroșani. Hanca Mon
dială va acorda credite pe termen 
lung, în condiții avantajoase, li>- 
eni ce va așigura finalizarea a- 
ceitor investiții pi-ecum și rrw>l- 
Vurta Unor mari pr0*>lrmc, rar»

să conducă la creșterea gradului 
de confort al populației. Aș vrea 
să menționez ca meritul pentru 
nominalizarea orașului Petroșani 
revine președintelui Consiliului 
județean, dl. Costel Alic și celor 
doi vicepreședinți ai Consiliului 
județean care cunosc probleme
le Văii liuhii și nu au uitat Va
lea.

— La ce ne putem aștepta în 
domeniul social ?

— Avem ban; puțini, ce-i drept, 
dar nu vom neglija latura sociala 
a vieții oamenilor. Avem în ve
dere construirea spitalului Lu- 
peni, a policlinicii Vulcan (afla
tă în execuție), a unor școli gene
rale in Petroșani .și Vulcan, a 
cantimi studențești, a sediului 
Crucii Roșii (ctJ ajutorul Crucii 
Roșii germane), a mănăstirii orto
doxe dc la Valea Ungurului, la 
care, contribuie prin sponsorizare 
și o seric de agenți economisit din 
județ. t.

Consider că ar fi necesar ca 
multe societăți comerciale care 
sunt subordonate celor din Deva, 
cum sunt Abatorul, Fabrica de 
lapte și mobilă să se separe de 
Deva, căci astfel ar asigura o mai 
bună .'iprovlateMv* ■ populației.

De asemenea, consider < ă 
bine Ca în Valea Jiului sa se a- 
corde mai multă atenție turismu
lui. Acesta poate deveni o sm.<A 
importantă de venituri, dar perj- 
tru acest lucru trebuie invistiții. 
Cei 67 dc reprezentanți străini oul 
Adunarea Regiunilor Europei aii 
apreciat că fondul nostru turiști^ 
ne poate face una dintre cele maț 
bogate țari ale Europei. Dezvolta* 
rea turismtilnui este legata d4 
starea drumurilor, de alte ulilC 
lăți, apă, curent electric, ctc. 
următoarele 2—3 iu i Consiliul 
județean va achiziționa setul 
complet de utilaje, dejt( o parttl 
le avem (freză, mașină de asfal
tat), care va lucra cu 90 la sută 
material recuperat ți vom rezolvi» 
toate drumurile la costuri foa.fi 
mici. Practic vom fi cel mai dotțj 
județ in privința utilajelor peifci 
tru repararea ți modernizare^ 
drumurilor. Vom deschide «irit, 
murile spre Obârșia !x>trului, Vâr 
loa Oltului șt Hcrculane și vonț 
reda Valea Jiului circuitului td- 
rlstic național. Deci avem în 
ders multe din pveMemele V*l| 
ți împreună cu consiliile locoff 
și primăriile vom încerca tă H 
reeolrăm

conurci.de
expimi.it
pctrcc.il
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SPRE VICTORIA
Peștele cel mic îl înghite... 

pe cel mare

Sistemul de asistența sociala

De la Cartea Junglei | 
la Cartea Aibă

Din întâia Carte a lui Moise, aflăm că 'n linte cu 0 saptămânâ 
de „facerea omului/ inainte de a fi ex'stat lumina, ap i, butelia 
de aragaz, ii existat... protecția socială. Chiar dacă la acel moment 
bunul Dumnezeu nu visa Ia cine știe ce societate omenească, to
tuși, chiar și pentru un singur om, Ad.ini, E! a avut grija să se 
asigure condiții de viață cel puțin dc cute, cieând, rând pe rând, 
cerurile, pământul, lumina, uscatul, soirele, lunii și steleio Și toi 
înainte de „facerea" Ini Aclam, El a ins iiuționalizat ziua de O- 
dihnă. Dc protecție socială au beneficiat, rând pe rând: venera
bilul Noe, cuviosul Avram, onorabilul Lot și alți biblici antici și 
de demult, până la cei din zilele noastre: Cornelia Vădim Ion 
Ilici Tudor lliescu și însuși Dan Mirccri Popcscu, de meserie mî- 
ni.stiu al muncii și protecției sociale dc pe pământ. Pământul 
românesc, desigur. <

Să vedem cum sc prezintă astăzi lucrurile în acest domeniu. 
Bineînțeles, ele au fost lăsate de bunii creștini tot p< mâinile Lut, I 
prin „aleșii poporului", parlamentai ii. Am spus ii „popoiului" și 
nu „ai lui Dumnezeu" (su-î ierte). jjrf I

O vorba veche de când lumea spune că „poș
tei'- cel mare ii înghite pe cel mic“. Nu trebuie 
să Iii neapărat marinar — sau guvernant — ca 
s.i știi chestia asta. La noi, ca intr-o democrație 
temeinic originală, există cazuri care nu respectă 
regula. A-tfel, un „pește mic“ (e vorba de firma 
zrece.v.că Fcrum Maritim SA) e pe cale să 
înghită — dacă nu a înghițit deja — firma ro
mânească I’etromin S A. Zio asta, deoarece pre
ședintele firmei grecești a afirmat că, din punct 
de vedere legal, este stăpânul pachetului majo- 
iltar de acțiuni (51 la suta din acțiunile nou 
formatei companii mixte). Compania maritimă 
Forum deține mai puțin dc 20 de nave. Una 
singură are un deplasament mai mare de 
100 000 tone tdw. Patru nave sunt ipotecate. Pe- 
tromin il ar* 02 de nave, cu un deplasament de 
4,5 milioane tone tdw. E ca și când o plutîcî 
s-ar da la un rechin. Despre această afacere 
ziarele au scris săptămâni la rând. Până si te- 
'■■viziunea s-a interesat de c.iz, realizând o an- 
'iictâ bine documentații. A rezultat că în aceas
ta afacere dubioasă au fost încălcate două arti- 
c >le de lege și o hotărâre guvernamentală. Im- 
plitarea executivului este cl mi, deși încearcă 
să o „scalde" cum se zice. întrebat de ziariști ce 
n ă'-’iri a imit față de situația creată, primul 
miuisRu a spus < i: „s-a discutat, *>a reanalizat /

E clar. Putem fi liniștiți?!) Imediat după ce 
reporterii televiziunii au demontat, in bună parte, 
mecanismele afacerii, hop, apare și reprezentan
tul guvernului care acuză presa de atacuri ne
fondate, atitudino neloială șa. la adresa respec
tabilei instituții. Ce să mai creadă biciul om 
din acest duel, cui să-l dea dreptate? Deci, după 
părerea guvernanților, care mai și muncesc, eu 
unele realizări — păi ce să facă și ei, doar de 
aia primesc salarii, nu? — vina pentru toate 
relele se împarte între presă și partidele de opo
ziție. Gă situația e grea, moștenirea asiderca. 
Pai e o situație cunoscută, un risc asumat. Cine 
nu c-n stare...

Rezumând, iată cum stau lucrurile. Pe de o 
parte, partidul de guvernământ afirmă sus sl 
tare: nif ne vindem țaral" Exemplu: articolul do 
lege care să permită investitorilor străini să de
țină teren în proprietate a fost respins. Pe dc 
altă parte, guvernul emanat al aceluiași' partid 
Vichide ochii in cazul pierderii controlului asupra 
unei importante părți a flotei strategice româ
nești. Afacerea cu corupția la vârf iscată de dez
văluirile generalului Florică a fost și ca amâ
nată pună după vacanța parlamentară. Oare în
tre acestea nu exista nici o legătură?

P. NICU» ESCU

Taxa pe
i ' t n ui i l's unn. I) T.ible'.Ți 

« d.r .ir.ij TVR s-a intitulat 
„1! - b.a". A fo-st ■' u itare st- 
. v ;-a a ; ; ci em .. aproape o 
p.’.nen ia pori ” a b.iscăliosiior. 
Deși -ii. P. Es* .-s.moa'.'e și 
ti; le pă’țî bune j.i.' : 'stai nuxl 
«]. , tr z'iiinii c ■ hestiuni. Nu
■. pe >reir yTr se. Ca de *.xem- 
I' u, paza la drapel ia mausoleu, 
a-. : t urn 1 ■ .-înr ri'.arrM. rușii și 
.. ț.. surit in top din punct
«I- vedere :> momico-îinant iar. 
l>- ă ;șî m •• aduce bhie aminte 

lii.- t>>r, in anii grej de dicl.l- 
■> romui i -tă, sp; itnl ace tel 
nații a fp. ' t f;e.iz tocmai
/ZZ/ZZZZZZZ/ZZZ/////ZZ/ZZ/ZZ/ZZZZ//////ZZZZZZ/ZZZZ/ZZ//ZZ/ZZZ/ZZ/////Z///Z///77Z//ZZZ/Z//.

Ani mai reușit o „pcrfoirnaiiț.i":

l-am. alungat și pe 
investitorii străini !

■ A<casta conform străbunei zii ale „Nu ne vindem 
țara!"

bășcălie
prin ac< „t mod dc a trata vicisi
tudinile vieții. A face bășcălie e 
in spiritul românului. Dar, hai să 
zicem ca noi, ăștia simpli ne lă- 
s.an dc Lașcălii și devenim oa- 
m< ni serioși. Ce facem însă cu 
p irl.imentarii, ■ u guvernanți), cu 
•toți cei din -ferele înalt*.-/ Gă 
pic dintele României — si cred 
eu d<* aici a inspirat dl. Evcrao 
— zâmbește tot timpul, de parcă 
in junii său toată lumea s-ar 
ține numai de poante, bancuri, 
glume și bășcălii. Nul Soluția e 
unn singură: taxa pe bășcăli '. 
Atunci ă veil>m cui n va mai

d< să fică pe nebumill (P N )

Aflăm din sursă sigură că exact 
4049 de persoane, cât însumează 
personalul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale (MMPS) or- 
ganizeaz t, coordonează .și asigură, 
din mda Domnului, activități de 
ocrotire a minorilor .si vârstnici
lor, iau măsuri pentru protecția 
socială a familiilor, colaborează 
cu organele administrației publice, 
precum și cu organizațiile negu- 
vernamentale care au ca obiect 
de activitate asistența socială.

l’ună acum ați fi tentați, sunt 
sigur, să afirmați ca MMPS nu 
face cine tic ce. Nu vă grăbiți 
in afirmații, dragi cititori! In pri
mul rând, din produsul intern 
brut al României pe anul 1992, 
care a fost dc 5,8 trilioane de lei, 
el a cheltuit pentru asistență so
ciala peste 135,8 miliarde de lei, 
lucru pe care nici nu ar fi tre
buit s>l-l spun aici, pentru ca dv., 
bănuiesc, ați remarcat din plin 
acest efort financiar al statului.

Pentru cei care nu s-au convins 
încă, am să dau câteva exemple 
edificatoare, alese nu la întâm
plare, care sa-i convingă dc con
trai iul a ceea ce ain afirmat mai 
sus. Publicitatea — e lucru știut 
— atunci este bună, când te face 
să crezi <â ILiiiil este Iad si Iadul 
este Rai!

1) Ajutorul penii u soțiile mili
tarilor in termen este, conform 
IIGR nr. 773/111,1992, de 2123 
dc lei/hmă pentru mediul urban 
și dc 1(117 Ici/lună, pentnf mediul 
rural.

2) C< se mai întâmplă? Dupu 
satisfacerea stagiului militar, in 
90 1.1 sula elin cazuri, cătana Iși 
gă.scște soția gata satisfăcută. A

născut un copil și re bucura dz 
'indenmiz: ția dg naștere, care este 
de 1500 de lei pentru fiecare co
pil, Indemnizație acordată în bază 
decretului 410/19115. Stimulativ de* I 
creț, nu-i a< a? Cum «r fi putut 
sa-i reziste biata femeie? >4

3) Daca decretul analizat bl
punctul doi a fost prea stimula
tiv, nici o proble.ii.il MMPS s-a 
gândit 1 i toate și a pregătit pe«t , 
ti u surplusul de odrasle, nu ui) 
centru dc pi i mire minori, cj 41. 
cu o capacitate totală de 919 
locuri Trebuie să fie grozav, dacâ 
în anul 1992, acolo se aflau 6382 
de copii. î

4) Copilul a crescut, s-a căsă
torit, apoi nevasta l-a băgat în . 
mormânt. Nu-j br.i! zljutorul în ' 
caz de deces, conform HG II nr. 
773/1992, eăc de 12 1KM de lei/ 
moarte z\ltă viață, nu i așa? Când 
știi că adu . b aij nevtsl i chiar 
și trecând in lumea drepților, îți 
line să tc sinucizi bticuios! 1; i

Daci aceste cazuri particular» 
nu v-an convins, am sa încerc $ 
generali 'are referitoare la jude- ■ 
țul — mama, Hune ioara. In .mi» i 
1992, beneficiau de alocația de st« 
pentru copii 183159 de familM 
dintre c :re I :33U au 3 sau mai 
mulți ci pii. Exact 42 do soții d* 
milili ii m tci.nen au fost fericK* 
cu sumele cori spunzătoare. bA 
f< I dc exact, 2031 dc femei M 
înc.’.sit Plicite, du^ă nașt<T< > 
respectiva inllt-mnizape. Num^ 
la nivelul județului HunCdoar* 
suma totala a amtoarelor bănești 
plutite in anul 1992 a fost de LQ 
miliaide de lei la iiivcîul țăny 
cl a fost d<> I * miliarde «ic l*C 
Doamne, de ce nu ești momârlan/.

Vali I OCOTA

Care va sa zu ă, un inw titor sli un cure ronstrui«.ște o fabi,ca 
la noi in țară nu poate fi și propi' tarul pământului pe caic se 
g. ■ - consirm ți.i. Această m suia nu ia fi de natură sa atragu 
capitul ști și c.ipikil pe plaiui ile noastre Dar dacă așa au hotărât 
uksn.„

Pe vremea guvernării iiq Stolo-.San s-a mai trecut o dată prin 
i’arl.iment artă olul de lege caic a reglement' zc problema cum- 
pararn de pământ rlc către .străini. Ca de obicei, mașmuța d« 
a partidului la put* re a funcționat perfect, folosind cartela „nu ne 
vindem țara!" Unii au idi i puțin*, dar sunt consecvenți. O fi și 
ă-sia un mei it M.ij deunăzi, când ideea a fost reiteiată, părea cu 
ca fă< ut o breșă in blindajul mașinii de vot. Insuficientă, dupu 
cum se va vedea pănu la urmă. In Camera «leputa- 
ților proiectul articolului cu pricina a primit „unda verde", inclusiv 
din pait'ii.. unei păi ți a reprezentanților paitiduliij de guiernă- 
mant. Ajuns în .Sen.it. i s-a înfundat Răcnetul snjicr-patrioților 
naționale s-n făcut lUzit itat dc t u<’, că articolul cu pricină a fost, 
pur și simplu, spulberat. M-u târziu, unii dintre cei ce nu voim 
,sa-si «ânda țaia" și-au adus aminte cu n-ar fi rău ca tcrcnuriF 
•h ponta fi măcar concesionate pe o perioadă de timp. Prea târ
ziu. Pentru rediscutarea problemei trebuicso reluate „da capo", o 
serie de proceduri, făr’ de care nu se poate. Su nu uităm că e va
canță parlamentară. Il.îmânc, așadar, dc discutat la,. toamnă. 
Aceasta in amplure Îmi aduce nminle de o anume povestioară. Un 
tip cerc sfatul prietenului său intim: „f'e mu sfutnie.ști sa fac? SA 
Iau o soție fiumoastl, cu riscul de a fi oricând înșelat, sau uimi

urâtă, dar care să mă iubească numai pe mine?" Amicul l-a rftv 
puns, la rândti-1, toi prlntr-o întrebare: „Gfc preferi. A mănAnci 
o prăjitură cu prietenii sau un..... singur?" Ma|oi itm li «țin Senat
au hotărât Că .. singuri (Paul NîG'Uî KSCU)

\ .i/.înd «,i j sc (arc o concur<*i>|ă ncloial.i

Președintele APCA avertizează
■ Ce di fi la toamna? Aveți puțintică

.SmnbălH am publicat o nota pi in care *11. 
Ștefan Chițcscii, de la APCA, roagă ca doar co
municatelor domniei sale să l” fie dată crezare, 
într-o altă scHteome expesliata din București IQ 
I iulie și purtând șt împila țx'stci «lin Petroșani 
cu data dc 3 Iulie, iflain șidcce solicilrt dum
nealui acest lucru. Cităm: „Contestam dreptul 
1 igii prntrii DroplMe, publicat în ziarul „Spor
tul romanesc" sub titlul „in atenția aulomobi- 
llștiloi" «lin 28 ,ume 1993 <le a solicita persoa
nelor care până la liberalizarea prețui ilor au 
'diit.it prețul autoturismului DACIA dc a incasa 

pentru n deveni meinbiii lor guma dc 200 lei 
cotizați” semestriala și separat 20 000 lei de par- 
soam'i pentru onorariu a vot ați și 250 lei taxa 
«le timbru, pi ntrn emiterea titlului executoriu*. 
Precizăm efl Asociațiile noastre (Bitcurcștl, lași, 
Craiova) in numele membrilor noștri încă din 
1991 au «acționat în Judecată: Guvernul, pentru 
anul.ire.i prrvrrlcrdnr Ilegale dr n mal achita 
vr»« dbfrrnțo «fa pr<4 Iar acțmneu noastrA

r.ibdare! „
<1 

pc rol la Tribunalul Municipal București, Cvi£. 
giul IV, dosar 2713/1993, termen 2 ««'plsinbil*^ 
1993. Pentru acțiunea nelej ilă a Ligii do a Tițș 
casa sub pretextul reprezentării intereselor <.uijÎ£ 
părătorilor dc autoturisme, am acțlouat-o 
Judecată. Avertizăm persoanele îi» cauza 
ASOCIAȚIILE nu-.și «asuniă nici o ruspunderț^ 
pentru perso.inelc caro vor depune Ucg<-»1 muncMj 
ceiutc de această Ligă. Comunicatul, pc c.lrc 1 an£ 
'reprodus întocmai, poarta semnătura C<1. Ii)f. 
Chiț«.*scn Ștefan.

Ar mai fj ceva de spus? Mă fiân«k'«c «j» UK 
o treabă Ce ar fi dacă, în toamnă, m.»* exact fii 
septembrie cund este programată următoarea în
fățișare, Guvernul ar veni cu o borrtbă. Nn r5l 
do alea teroriste, ci cu una de tip „Caritas". „Vie
ților, voi ați dat șaptezeci de mii, noi vd <Wm 
înapoi dc opt ori mai rnultl" Ar fi «cwa, «k* •« 
o condiție. In fruntea executivului să se ««*ăi 
unul pc nume foan Stoica.

Gheorgh» Ol WMWW _■

proble.ii.il
diit.it
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MICA PUBLICITATE Publicitate
L ANIVERSARI

I \ ÎMPLINIREA a 18 primă
veri. tata, mama și surioara u- 
rcazu dragei lor Monica Ncdov, 
ani mulți, sănătate, viața fericita 
și numai bucurii.

VANZARI
VÂND Dacia 1300, 1978, 90 000 

km, stare foarte bună. Telefon 
560958, după ora 16. (0124458)

VÂND Dacia 1300, Ungaria, 
500 000, negociabil, televizoare co
lor, 80 000 — 120 000, Sport alb- 
negru, I'hilips, video recordere 
Thomson .și Hitaki. Petroșani, 
Pomilor, 5 (vizavi IUMP). 
(0124422)

VÂND autoturism Oltcit — 
1989 — 20 000 km. Relații: Au- 
tose ryice, Lugoj a.

VÂND. schimb apartament Pe
troșani cu Craiova. Relații: tele
fon' 0941/47239. (0124397)

VÂND microbuz Mercedes 207 
D, an fabricație 1985. Informații, 
lAtpc ni, bar „Raluca”. (0124374)

VÂND Dacia Brcak, an fabrica
ție 1989. Telefon 565051, intre 
orele 17—19. (0124406)

VÂND mobilă sufragerie, preț 
convenabil. Vulcan, str. Vasile 
Aleesandri, nr. 57. (0124439)

VÂND autobuz Ikarus 255 și 
autocar RDT, an fabricație 1987. 
Relații: Petroșani, Venus, bloc 
ț/23. (0124437)

VÂND urgent spațiu comercial 
neternrinat, pe teren proprietate. 
Informații : Șef Service auto l’a- 
roșeni, Nanu Viorcl. (0124442)

VÂND mașină cusut cizmărie, 
pet'ila, 8 Martie, bloc 53/17.

VÂND televizor color Grundig, 
funcționare ireproșabilă, 90 000. 
Telefon 541902. (0124444)

VÂND lire sterline, mașină de 
geris „Olimpia”, telefon 542371. 
(0124446)

VÂND casă cu grădina in Vul
can, str. Crividia, nr. 27. Relații: 
întreprinderea de Confecții Vul
can, Pctruți sau Mlrra, telefon 
570220, 570710, până la ora 15,30. 
(012*118)

VÂND urgent, preț nc nci ibil. 
I 700 090 lei, Dacia Brcak, fabri
cație 1990. Telefon 544606. 
(0124 4 49)

VÂND Dacia 1310 brcak, 4 
arv, Ungaria, Vulcan, Platoului, 
X A/20, dupa-amiaz.a. (0124451)

VÂND autofurgoneta TV 12 F, 
motor Brașov. Petroșani, Cons
trui torului 1 A/1J, după ora 20. 
(0*24453)

VÂND certificate proprietate. 
/ tV’roșani, Republicii, 101/61. 
‘ (0*24*55)
i VÂND apartament 2 camere, 

Confort I, Pctrilă, zonă centrală. 
Tel> fon 541115, până la ora 15. 
(0124454)

VÂND garaj zon i I.ierul mate

matică fizică, Petroșani. Telefon 
543351. (0124464)

VÂND motor Mercedes, Diesel, 
camionetă Mercedes benzină. In
formații, zilnic, telefon 542587. 
(0124463)

VÂND apartament, garsonieră 
și Dacia 1310. Telefon 545397. 
(0124465)

VÂND televizoare color, 100 000, 
negociabil, video playcr Goldstar 
— 110 000, negociabil, televizoare 
color — piese schimb — 50 000, 
negociabil. Petroșani, Doinei, 5 
(vizavi IUMP). (0124457)

DIVERSE

FAMILIA ing. Ninu Ioan, mul
țumește domnului director al 
Spitalului orășenesc Lupeni, dr. 
C.sontos Iosif, șefului Maternită
ții orașului Lupeni, dr. Moraru 
Iulian — medic primar obstreti- 
cian, dr. Miclea Tibcriu, asisten
tei șefă Polack Anisia, precum și 
întregului colectiv de cadre me
dicale medii din cadrul Materni
tății Lupeni, pentru asistența me
dicală deosebită acordată la naș
terea fiului nostru Dragoș-Ioan. 
(0124440)

SCIIIMBURI-INCIIIRIERI

SCHIMB apartament Petro
șani, central, cu garsonieră, ace
eași zonă sau vând. Telefon 
543078. (0124447)

SCHIMB apartament 2 camere, 
Hunedoara, central (gaze), cu si
milar, Petroșani. Telefon 543138. 
(0124462)

TĂNAR, 19 ani, caut gazdă în 
Petroșani. Telefon 543601, intre 
orele 18—20. (0124456)

OFERTE SERVICIU

SECȚIA 44 Auto Moto Livezcni, 
angajează sudor] electrici (și pen
sionari).

Salarizarea în acord individual. 
(0124460)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie pe 
numele I’atrașc Valentin, eliberat 
de Centrul de preschimbare Vul
can. II declar nul. (0124434)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Patrașc Valentin, 
eliberată de EM Aninoasa. O 
declar nulă. (0124435)

DECESB

COLECTIVI’!. Secției ORL, Spital municipal Petroșani, este 
alături de dr. Radu Ionel, in greaua încercare pricinuită de tre
cerea in neființă a mamei sale. (0124445)

FIICA, fiul, nora, ginerele, nepoatele și cuscrii anunță cu 
durere dispariția celui ce a fost un om deosebit, bun tată și bunic 

GROSU IOAN
înmormântarea va avea loc Joi, 8 iulie, ora 15, de la domici

liu, str. Păcii, cartier Aeroport. (0124452)

CONDUCEREA EM Valea de Brazi este alături de cc, Răgu- 
șitu Victor, in greaua pierdere a mamei sale.

Condoleanțe familiei indoliate.

COLECTIVUL EM Valea de Brazi csle alături de ec. Răgușilu 
4 ictor in nemărginita durere pricinuită de pierderea mamei sale 
și transmite sincere condoleanțe.

COMEMORĂRI

SOȚIA Nuțy, copiii Mariana și Pilii, ginerele Bibi și nepoțelul 
Bogdan, cu nemărginită durere și lacrimi, anunță scurgerea unui 
an de la decesul scumpului și neprețuitului nostru

POLIÎAG CORNER
Nu l vom uita cât vom trăi.
Dumnezeu să-l odihnească in pace I (0124450)

nînnuiMiiitiiiuiiHiiiiililiHiiiinitliliiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiihftiuinujiiiiiiiiniiiiiiimiiiii

HOROSCOP
RAC — OAIE

. ’ C> zi In care vă aflați aub pU- 
' Umica influenț.i n< divă a unei 
' Jr o.ine d.n af

LEU — MA1MUI /.
Astăzi tină ți In afara noțiunii 

'timp, iar spațiul in cate vă des- 
t fâpir di e .. .cosmic”.

FECIOARA — COCOM L
O cunoștință relativ nouă și

> siifici nt de dubio.is i va pane 
serios pe gânduri.

BALANțA — C MM I I
Informația p‘_- care o pi imiți 

astăzi vu pru Im dustulc en 'ții.

SCORPION — MISTREȚ

O surpriză „pe bune” și una 
pe... invers.

SAGETA1OR — >01501 AN
Intense mișcări ncuronice In 

partea superioară a corpului dv. 
va aduc in situația de a alege 
drumul cel mai potrivit intr-o 
viitoare afacere

CAPRICORN — BOU
Regrese notabile în plan afec

tiv cu urmări... pe masuiă.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Va paște o puietni<_-,l recesiune 

in plan Imam iar. Adunați... noj 
datorii.

PEȘTI - IEPURE
Starea depresivă care va bân

tuie lace din dv. o companie nu 
tocmai căutată.

BERBEC — DRAGON
Unul din planurile dv. pentru 

vara aceasta a eșuat. Puteți să 
va gândiți deja, la altceva. Nu 
costă nimic..,

TAUR — ȘARPE
Floriul susținut pe care îl de

puneți astaz.i iși va aiat.j roadele 
•spre scara.

GEMENI — CAL
Subiecțivisifmi jn aprecieri vă 

pune intr-o ilu.iție delicată l.iță 
de o persoană dc sex opui.

Cotidianul de oplui] fi informați) „ZORI NOI” apare sub egida 
SOCIETAjH COMERCIALE „ZORI NOI” S.A. 

înregistrau la Registrul Comerțului sub
ar. J 20/621/1991.

Cont virament; 307060201 — BCR Pe
troșani.
, Director; MIRCF.A DUJORESCU 

Director executivi Ing. Alexandru
■OGDAN

R.A.G.C.l. Petroșani-Aninoasa
ANUNȚA

asociațiile de locatari și agenții economici efi in scopul 
contorizării consumului de apă, achiziționează și montează 

l apometrii pe bază de comenzi ferme de la cei interesați.

[. M. Valea de Brazi
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ 1 post — inginer geolog ;
■ 1 post —topograf ;
Concursul va avea loc în data de 22 iulie 1993» la 

sediul exploatării, ora 15.

. TARIFE
practicate de Societatea Comercială „Zori noi" SA •* 
prestațiile publicitare, începând cu data de astăzi.

ZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZzrZ.

Denumirea serviciului U.M. Tarif leUU.M.
Decese cuv. 20
Comemorări cuv. . 25
Cereri de serviciu cuv. 20
Schimb dc locuință cuv. 35
Oferte de serviciu cuv. 30
Aniversări cuv. 30
Pierderi cuv. 30
închirieri cuv. 35
Vânzări-cumpărări cuv. 50
Diverse cuv. 50
Matrimoniale cuv. 35
Mare publicitate cinp. 200
Pagină publicitară 1. pag. 120—150 000

U2 pag. 60—75000
1/4 pag. 30—37 500
1/8 pag. 15—18 750

MAJOIIAR1 DE TARIF
Publicitate in pag. I 50 la sul
Publicitate in chenar 50 la su
Urgență sau publicitate in
ediția dc sâmbătă 50 la suta
Literă distinctă 50 la sută
Anunțuri dc mică
publicitate pentru
persoane juridice 100 la sută

ALTE PRESTAȚII •
Jclclransmisii J20 lei/buc, format Al, dactilografiat

la 2 rânduri, la care se adaugă plata impulsiilor telefo-
nice, conform tarifelor ROMTELECOM.

Copii format A4 — 60 lei/buc.
Transportul auto —- 1'20—180 Ici km. negociabil, si 15

Ici/min. staționare.

PROGRAMUL TV.
MIERCURI, 7 IULIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Citi j-Napo-.i
12,00 I.u Sept.
13,30 Desene animate
1 1,00 Actualități.
1 1,15 Ora dc muzica.
15,00 Album de vacanța
15,15 O samă de cuvinlc 
16,00 Actualități.
16,05 Oameni de lângă noi.

16.35 Panoramic muzical.
17,05 Sport-club.
18.00 In obiectiv.
18.35 Pe plai de bal tdă...
19,05 Documentar artistic.
19.30 Desene animale
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Azi în prim plini.
91.30 Telccincmati c i. II nulei.
0,15 Actualități
0,30 Confluent/

«EDAGJIA >1 ADMIN1S1RA|IA 2675 
1‘etroșnrii, str, Nicolao Bălcescu nr, 2. 
feleloano; 511662 (dircclor.redactor șct); 
515972 (dircclor exciutiv.adndnislratjv 
difuzare), 612161 (secții), Fax; 093/515972

TIPARUL; Tipografia Petroșani. (Ir 
Nicolae Bulcesru nr, 2. Telefon 511363.

Materialele nccomandalo F 
□cpublicalc ou se restituie, Res
ponsabilitatea morală și Juridici 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse tu articole aparțin. Io 
exclusivitate, autorilor.

EC Illl’A DE bEKt IC1U;
Respon-rabil do număr

Tiberiu SPATAllU 

Corectura.

Emilia ACllIREl

Viorica F1RJULESCU


