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„Enigma“ brutăriei turceștii
D o perioada de timp, brută- travențiilor a fost fixat la o săp-I

na Grupului de companu tur. 
cești Ozcanlar din Vulcan nu 
mai produce piine ci._ zvonuri. 
Ba că ar fi dat faliment, La că 
ar fi fugit cu beneficiile $1 cu 
utilaje cu tot la ei acasă, ba una, 
ba alta... Pentru a lămuri 1-r ru- 
rilc ți a informa opinia publică 
am apelat la cea mai in mâjrură 
instituție: Circumscripția fiscală a 
orașului Vulcan. Dl Chițimin, 
șeful acesteia, relatează: „Compa
ri > din București nu are filiala 
(uin Vulcan) înregistrată la Ca
mera de comerț și Direcția gene
rala a finanțelor Huncdoara-De- 
va, fapt care nc.a dp’erminal să-i 
declarăm clandestini, aplicindu-le 
o amendă de 30 000 Ici — sumă 
achitată— In conformitate cu Le- 
'! i 12/1991. S.a mai dispus im
pozitarea profitului dc 700 000 lei 
ă a sumei de 70 000 lei — impo
zit pe salarii. Termenul dat re- 
pi zentantului firmei pentru in
trări a in legalitate și plata con-

tămină de la data constatării, i 
timp în care firma nu și-a reglat | 
afacerile. Drept pentru care bru- . 
tăria a fost sigilată, dîndu-li-se un | 
al doilea termen — șl ultimul — ’ 
pentru data de 15 februarie. Dacă I 
nici acest termen nu e res-1 
pectat, utilajele vor fi scoase la 1 
vînzare, prin licitație, pentru re- | 
cuperarea sumelor datorate Cir- ■ 
cumscrlpțici fiscale. Intrucît -.pa-1 
țiul comercial este închiriat dc ’ 
respectiva firmă pe o perioadă I 
de cinci ani, se bănuiește că tur- • 
cui va fi parolist După unele a- I 
firmații, acesta ar fi ajuns la j 
concluzia că brutăria nu e ren- ■ 
tabilă, dar s-ar putea să amena- I 
jeze in acel spațiu un magazin. 2 
Ce să-l faci, dacă la noi, în ziua | 
de azi, e mal rentabil să vinzi ■ 
produsele altuia decit pe cele | 
proprii. |
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Nou la Petroșani I 
Uox /VTont/s[

lală în sfirșit, ceva nou la I 
Petroșani, 1

La Casa de cultură din Petro- I 
șani se va inaugura joi seara cea • 
mai modernă discotecă din Va- I 
lea Jiului șl împrejurimi: „VOX 1 
MONTIS" (Vocea muntelui). |

Realizată cu eforturi conside. • 
rabile, noua discotecă întru- | 
nește cele mai exigente pretenții | 
în materie: sală de dans izolată a 
fonic, ring dc dans pe sticlă ilu- { 
minată multicolor, efecte de su- I 
net și lumini, un bar bine apro- a 
vizionat și — ca noutate abso. I 
Iută — locurile sini limitate. Joi, * 
vineri și simbătă, programele vor | 
fi susținute de trupa de balerine . 
„Berlin" din București. Altă | 
viață, nu? Vom reveni cu amă- ■ 
minte. (MB.) I

| Valea Jiului-la zi
Certificate de consilier

Au fost înmînate „actele" democratice, semnate de popor, con
silierilor aleși.

Așadar, certificatele privind atestarea pe funcția de cinsi. 
lier, în urma alegerilor locale din 9 februarie 1992 au intrat i.-, 
posesia celor aleși să rînduiască treburile obștei.

Pînă la prima întrunire a consilierilor primăriilor, cînd . v r 
lua marile decizii, campania electorală își urmează cursul, (i ' i

Spargere la 
detectivii particulari
Surprinzător. Vineri noaptea, 

persoane neidentificate au spart 
sediul Asociației Detectivilor par
ticulari din Petroșani, asociație, 
care funcționează legal, cu .acte 
în regulă privind spațiul său, 
situat în plin centrul orașului, 
pe bulevardul 1 Decembrie. Pen
tru a pătrunde în sediu, intrușii 
au tăiat lacătul și au forțat yala. 
Dacă ar fi fost vorba de jaf, pro
babil că s-ar fi putut lua ceea ce 
se găsea acolo, existînd indicii 
că s-a încercat forțarea fișetului. 
Insă geamurile au fost lipite cu 
hîrtie, semn că spărgătorii ori 
au vrut să nu-1 vadă nimeni 
înăuntru, ori scopul „acțiunii" a 
fost altul. Deocamdată, poliția, 
alertată a început cercetările. 
Vom reveni cu amănunte, fiind 
Un caz mai rar să se spargă toc
mai o instituție specializată în 
prinderea hoților. (G.C.)

Din cauza buteliilor, domnul 
Bogar a devenit acarul Păun

Știm că nu sînt butelii. In ianuarie, din 22 000 (cotă) au venit
21 400. Cum să le-mparți, cînd mai era o restanță de 8 600 din 
decembrie. In februarie, din 22 000 de bucăți, pînă la această dată 
au sosit doar 9 600, în condițiile în care restanța de pe luna tre
cută este de 7 400 de bucăți.

Toată lumea aruncă vina pe șeful de la PECO Vulcan — dl. 
Bogar. Dar dl. Bogar n-are centru de îmbuteliat. Necesarul de- 
butelii pe Vale ar fi de 28 000 de bucăți, iar cota este de 22 000. 
Să gîndim realist I înființarea altor puncte volante ar da naștere 
la fel de fel de „șmecherii". „Volanții" ar cîștiga cit doi mineri. 
Situația e delicată. Asta nu înseamnă că dl. *Bogar e de vină 
pentru toate. Reamintim prețurile : 41 lei/butelie la punctele vo„ 
lante și 39 lei/butelie la punctele fixe. (M.B.).

Vineri, concomitent cu acț mu 
similare în mai multe localii,ci 
ale țării, la Petroșani s-a desfa 
șurat mitingul, urmat de un ni >rș 
pînă în Piața Victoriei, organi. 
zate de sindicatul șoferilor din 
Valea Jiului.

Mitingul șoferilor
Această acțiune de protest, în

dreptată împotriva manierei d« 
derulare a reformei de tranziție 
a fost menită să atragă atenția 
guvernului față de gradul mare 
de nemulțumire a populației șl 
față de starea socială și econo*1 
mică. In cuvîntul său, dl. Vasile 1 
Beldie, unul dintre liderii sin-i 
dicatultii a formulat mai multe’ 
revendicări care au fost înaintata 
executivului. Menționăm faptul 
că mitingul a fost autorizat da 
organele în drept și s-a desfășu
rat sub protecția poliției, în de
plină liniște și ordine.

Patru opinii pe aceeași temă: alegerile si starea națiunii
Ipoteze politice

l’■ fondul campaniei electorale, care a 
încercat să trezească și să capteze a- 
tenția oamenilor, au contiauat tratativele 
de la masa negocierilor intre sindicate, 
patronat și guvern. Toate aceste negocieri 
sc învfrtesc in jurul unui singur punct: 
salariile. Inflexibil, pentru că știe cit sint 
de mari rezervele bugetare dar și decli
nul suficient de prăpăstios din economie, 
guvernul a respins cererea sindicatelor, in 
numele protecției sociale, ca salariul me
diu să se stabilească la 24 300 lei. Ce s-a 
petrecut este un fapt cunoscut, fiind in
vocate chiar și pirghiile de luptă sindi
cala, de aceea au fost in țară mar
șuri, mitinguri etc. Mult mai semnificativ 
este că In spatele acestor negocieri se di
simulau ambiții politice, care ies în afara 
rosturilor firești ale sindicatelor ce apă. 
rau, așa cum s-a și făcut de altfel, inte
re ele oamenilor. Nici nu s-au încheiat 
alegerile structurilor administrațiilor lo
cale. că s-a și comunicat intențiile unor 
formațiuni politice rcprezrntind sindica 
tete că vor să participe la alegerile legi;, 
lative din mai. In evantaiul celor vreo 
sută si câteva zeci dc partide, multe fără 
vlaga, de buzunar, vor mai ap ne dec i și 
altele care să contribuie la o și mai adin- 
că s< inelare a electoratului român, nești- 
irrl pe cine și ce să mai creadă. I’entru 
<j în lume slnt, pe ici colo, minuscule

Strigăt în pustiu ?
Deși rezultatele globale și finale ale a- 

lcgerilor le vom afla abia după citeva 
zile, ceea ce e sigur, dincolo de deplasa
rea opțiunilor, d simpatiilor și antipati
ilor electoratului față de diferite forma
țiuni, este apatia cvasi.generală a alegă, 
torilor. După doi ani de speranțe și cleza. 
măgiri, insatisfacțiile întăresc senti
mentul inutilității oricărui efort, al neîn
crederii în perspectiva redresării vieții
social-economice Dezamăgirile se țin lanț, 
iar guvernul nostru provizoriu sau „de 
iarnă", ca și ce) precedent, nu se arată 
deloc dispus sau capabil să ofere vreo 
perspectivă spre mai bine, vreun motiv 
dc optimism. lata, de ce intrebarea a- 
dresată premierului la o recentă întilnire 
cu lirici ii sindicatelor pare a avea mo. 
tivație logică : „Cit mai aveți de fiind, 
domnule prim-ministru, să adinciți mize
ria acestui popor ? Pentru că nimeni nu 
vă dă acest drept și nu va va da» acest 
drept". A fost o întrebare dură, stin.lcni- 
toare, dar nu gratuită sau nelalocul ei, 
„vin I ra argument sărăcia, care își pune 
pecetea pe viata marii majorități a popu
lației. Sigur, speculațiile sint multe, tir. 
fiitielilc inutile, iar dl. Slolojon. eu so
lii ir k tea sa obișnmCi. -re ,i replici ț.i 
condițiile cind. fații de ’Kt). producția a 
scăzut cm 10 la sută, nu exista argumente 
caro sâ demonstreze tă s-ar putea tr.e

Dorința de schimbare
Alegerile locale de la 9 februarie au 

constituit, fără îndoială, o etapă impor
tantă a marcului spre democrație și struc
turarea statului de drept. Rezultatele de
monstrează că a existat o competiție 
strînsă între forțele partidului de guver
nământ și partidele din opoziție. In unele 
județe, orașe și comune, Frontul Salvării 
Naționale a avut clștig de cauză. In al
tele, însă, FSN s.a pomenit în ipostaza 
neașteptată de partid dc opoziție. Simp
tomatice sînt, îndeosebi, rezultatele dc la 
Timișoara, unde electoratul a optat încă 
din primul tur de scrutin, cu o majori
tate confortabilă pentru alegerea prima
rului și majorității consilierilor candidați 
din partea partidelor de opoziție grupate 
tactic în Convenția Democratică. Pe an
samblul electoratului, Frontul Salvării 
Naționale a înregistrat un evident pro
gres, iar unele partide din opoziție au 
ciștigat teren. S-a cristalizat, astfel, in 
mod evident, o structură politică nouă a 
puterii lorale de stat. Se conturează oare 
o structură mal echilibrată a Parlamentu
lui, după, alegerile generale? Va fi modi
ficat oare raportul de for^o in defavoarea 
actualei structuri nionocolore a Parlamen
tului, dar în favoarea democrației ? Ră- 
muie de văzut I

lin lu iu cert este dorința dc si hun 
ban- manifestată de electoral și pusa in

Cît de săracă 
este sărăcia ?

Nu știu cum ar trebui sa arate cea mai 
elocventa imagine a sărăciei și nici dacă 
o asemenea imagine ar putea fi ilustrată 
cu adevărat. Ar fi suficienta o simpla 
natură moarta, sau nici o frescă monu
mentală n-ar reuși să spună totul? Cu 
sau fără o imagine simbol, sărăcia noastră 
există. Există, iar proporțiile sale sint 
uriașe* și alarmante. Extinzindu-se încet 
dar sigur, Ca o molima, ca un cancer, sau 
ca deșertul, care înaintează zilnic, ciști. 
gînd progresiv cite o fișie de teren pen
tru nisipul pustiitor.

Dacă lotuși am ține neapărat să re.l.un 
imaginea sărăciei noastre contemporane 
in toată „splendoarea" ei, ar trebui sa 
compunem un mozaic de proporții, formal 
din fragmente dc lealitate pura, nefiiml 
necesar nici un artificiu artistic. Ca mc 
laforă. la intrarea in sala ce ar adăposti 
acest «mozaic, ar fi suficienta o statuetă 
kitsch; repri zentind un leu stind cu bo
tul pe labi-, iar in locul plăcuței de pe 
soclu sa fie afis'd ctirJul de schimb va
lutar, scris i ii creta, pentru a plitei fi 
modific.it zilni-.. m funcții di uinilirc.i a 
in rapoi t eu <lo| irul.

Ilara mi r , a Ia c. a dc a șapt- a arta 
pcij.ru a P1 iii ma ui a „ciiui'l roma-
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Farmaciile -
S.a născut, iată, odată cu 

goana furibundă după bani și 
rentabilizare cu orice preț, o 
idee păguboasă. Anume aceea 
că totul se reduce la bani. La 
n.mic altceva. Banul și iar ba
nul z\șa se f ce, de exemplu, că 
prețul medicamentelor a urcat 
ver'.iginos. înțelegem că sînt 
enerzo-intensive. că multe din 
cele necesare producerii lor sînt 
din import, dar medicamente 
scumpi'.e înseamnă, practic, sâ 
iei p.elea de pe om tocmai cînd 
li este mai rău, cînd 
este Lolnav. Și cînd te gîndesti 
c i plăt.m impozite, asigurări so- 
cia> și altele de acest fel.

Mă^ar dacă am găsi ce ne 
trebuie! Cauți un algocalmin... 
poți să cauți cît vrei. Nu-i și 
gata! Ferească Sfîntul să te doară 
o măsea! Cauți un ceai de mu
șețel? Ioc. Elementara vată me
dicinală. nu-i. Cauți un medica
ment pentru bolnav cronic? — 
Aproape imposibil. Ce s-or face 
reumaticii. diabeticii, cei cu 
hepatită cronică și toți ceilalți, 
greu de spus.

Se enunță din ce în ce mai des 
ideea privatizării farmaciilor. 
Poate să fie bună. Ca să fie pri
vatizată o farmacie îndeamnă însă 
ca farmaci-tul să aibă obliga
toriu calitatea de farmacist. Aici 
nu merge cu ingineri care și-au 
de'-chis consignații. La fel și cu 
asistenții și laboran’ii pentru 
farmaciile particulare. De unde

rentabilizare și privatizare i
îi luăm? Și mai înseamnă ceva: 
farmaciile particulare să se poată 
aproviziona în funcție de situa
ție, atît direct de la producătorii 
din țară, cît și de la cei din 
străinătate. Privatizarea farrmaci- 
ilor nu poate fi viabilă ca solu
ție atîta vreme cît orice sprijin 
lipsește, cîtă vreme înseși cabi
netele medicale particulare sînt 
o uUpie pentru noi.

Oficiul farmaceutic din Deva 
aprovizionează Valea Jiului — 
în așa fel îneît nu găsești mai | 
niciodată nimic din ceea ce-ți | 

trebuie pentru sănătate — vezi ■ 
discuții gen „Medicamentul ăsta j 
nu l-am mai văzut de ani de . 
zile" .Da se mai fabrică?" .De-' 
sigur, numai că la noi nu vine, • 
deși îl comandăm", discuții I 
foarte des purtate în farmaciile I 
din Petroșani. Nu se întrevede 1 
nici o soluție imediată. Cauze? | 
Nu produce industria medica. ■ 
mentele necesare? Nu sînt bani? | 
Sau, nu cumva la nivelul oficiu- . 
lui amintit, cu sediul în Deva, I 
există o doză enormă de dezln- * 
teres și se așteaptă ca medica- I 
mentele șl celelalte produse să I 
vină „din cer", că așa s-a scris I 
cindva într.un fel de contract, | 
sau cine știe cum îi mai zice. •

Ar fi cazul, în perspectiva re- | 
structurării asistenței medicale în ■ 
Valea Jiului, stringent cerută de I 
întreaga populație, să se înfiin- > 
țeze la Petroșani un oficiu far- > 

maceutic al Văii Jiului, distinct | 
de cel din Deva, cu aprovizio- 
nare direct de la producători. Sâ I 
ne mai lase Deva în pace că * 
ne-a „ținut minte" destui am. I 
Atunci vom avea și medica- I 
mente și posibilități de a priva- l 
tiza și rentabiliza farmaciile. Sâ j 
nu se uite că o farmacie nu în- ■ 
seamnă comerț cu gume, ci să- 1 
nătate pentru oameni. (Ioan ’ 
ȘTEFAN).

Las-o tu, s-o iau eu I'
N-a trecui multă vreme de etnd • 

Televiziunea Română (fostă li* i 
beră) ne-a umplut — la modul I 
unanim — de indignare, dînd pe 
post secvențe filmate prin „cote
țele" unor întreprinzători parti- ■ 
culari, „fabricanți" de sucuri, | 
locuri în care măsurile privind . 
protecția consumatorului lăsau • 
de dorit. Intre altele, se condam- i 
na (și se sancționa corespunză-1 
tor) recuperarea și refolosirea a- ■ 
celor minuscule căpăcele, cu ca- I 
re se capsează sticlele. Oare, a- , 
cum, nimeni nu știe și nu vede 1 
că aceeași operațiune a fost pre- • 
luată și generalizată de corner- i 
țul fost socialist? S-au schimbat I 
între timp legile ?

Ștefan CIMPOI 1

i

AFIȘE și AFISAJE!

Campania electorală a trecut. 
Candidații și partidele politice 

au uzat din plin de elementele 
vizuale pentru a-și susține cam
pania. Așa se face că au fost li
pite afișe pe toate 
gardurile, pe toți pereții 
clădirilor, unde te aștepți și unde 
nu. Ca urmare, orașul arată pes
triț, murdar. La tot pasul întîl- 
nești afișe rupte, mîzgălite, fel 
de fel de comunicări. Ba, unele 
alăturări sînt de-a dreptul hilare. 
Ce ziceți dumneavoastră cînd 
citiți afișate unul lingă altul ast

fel de cuvinte : „Tîrfă cu res
pect", „Convenția democratică", 
sau „Albatros" etc. Departe de 
noi gîndul de a aduce vreo ofen
să vreunei persoane, sau vreunei 
formațiuni politice, dar lasă de 
dorit felul în care se face afișa* 
Jul, mai ales în perioadele cam
paniilor electorale, lipsa unof 
spații de afișaj cultural, sportiv, 
sau a spațiilor anume delimita, 
te pentru „electoralele" astea ca
re se succed cîte două-trei pe 
an. Iată o grijă în plus pentru 
gospodari, după alegeri. (AI.H)

Ipoteze politice
(Urmare din pag. 1)

partiJe etnice, această posiuililale, la noi 
realitatea, du existență a formațiunilor 
pontice potrivit criteriilor etnice, situația 
Lu.uH și a celorlalte naționalități cu care 
conv.e,uim in acest generos spațiu româ
nesc, este cuprinsă în Constituție. Se 
va mai găsi un subterfugiu, că doar de-a- 
Ccea sintem inventivi, și se vc>r mai crea 
o>scaiva partide laburiste.

Nu este nici o nenorocire că sint sau 
vor h aiitea partide, deoarece ele vor fi 
acceptate sau respinse de populație. Care 
are dis.ernâmînt și umorul necesar. La 
ui ina urmei, toate aceste negocieri cu pa
tronatul și guvernul degajă un tot mai 
persisient parfum populist preelectoral. 
Se va ajunge, nu peste prea multă vre
me, să se spună : „Noi vrem să fie sala
rii onorabile dar nu vrea Guvernul. Ale- 
gep-ne pe noi in forul legislativ și atunci 
sa vedeți ce bine o sâ o duceți I". Și n.o 
»a o ducem.

Nici nu s-au atins ecourile electorale 
pentru alegerile din 9 februarie, că vor 
Începe larăp in vederea unui al doilea 
tur de scrutin, mai mult ca sigur in 23 
februarie, care va stabili primarii. Ba 
chiar o să aibă loc noi alegeri — ca la 
Uricani ți în alte clteva localități din țară 
In care fie că nu s-au putut organiza a- 
legeri, fie că nu s-au depus candidaturi 
pentru primari, fie că electoratul s-a pre
zentat la urne în procente inferioare de 
60 la sulă. Situația este inedită și se va 
glosa mult despre ea. Insă acest test este 
rezultatul relevant în perspectiva alege
rilor din luna mai, care se anunță mult 
mai aprinse deoarece strategiile se per
fectează încă de acum. Dacă mai socotesc 
că va fi și vreme prielnică, de primăvară 
anticipez o campanie mai veselă care să 
cont ingă electoratul să-și dea vj»ul uno
ra sau altora. Adică să aibă o atitiJine 
deoarece simpatiile și convingerile poli
tic® s-au decantat, așa cum reiese din 
configurația rezultată din alegerii-? din f» 
februarie, acolo unde sînt clare. Chiar ți 
faptul că în orașele Văii Jiului au rămas 
în competiție pentru funcția de primari 
reprezentanți ai FSN și ai Convenției este 
revelator.

Tranziția la economia de piață este un 
drum alunecos și plin de grop, neștiute, 
așa cum. sint șl drumurile pe care circu
lăm. Cred că nu este potrivit să tot rea
mintim oamenilor cît e de greu, să se a- 
Jungă la un populism ieftin, clădit pe idei 

a^r/-.*lic*p nl cârrnr lini® ®f®ct nr fi ®XO1Q-. 

zia simultană a prețurilor cu creșterea 
salariilor minime.

Protecția socială, substanța tratativelor 
la care participă, în runde succesive, fe
derațiile sindicale importante, este iluzo. 
rie. Dar și politica, subiect de actualitate, 
se bazează pe iluzii, pe un spectru de 
promisiuni, oricît ar fi de tentante. Pină 
la împlinirea lor este o cale atît de lunga...

Strigăt în pustiu ?
(Urmare din pag. I)

mal bine. Dar și sindicatele vin cu... con- 
tra-replică. Producția a scăzut pentru că 
nu e aprovizionare, pentru că e degrin
goladă, pentru că e blocaj financiar etc. 
Iată cercul vicios care accentuează decli
nul, subproducția.

Ieșirea din declin pe cit este de discu
tată, pe atlt este de imperioasă. Ea pre
supune normalizarea, adică stimularea 
creșterii producției, funcție de nevoile re
ale ți rerursele materiale. Inclusiv prin 
finanțarea externă, stabilizarea prețurilor 
și tarifelor, evoluția lor în limite plauzi
bile, promovarea unei politici salariale 
antiinflaționiste, funcție de relația pro- 
ductivitate-salarii-prețuri șl restructurarea 
economiei conform programului reformei. 
Desigur, nu este ușor, mai ales pentru un 
guvern de tranziție, de criză. Reforma nu 
se poate face doar cu lozinci și promisi
uni popul iste, ci prin muncă, ți Încă o 
muncă de calitate ți eficientă, care să 
confere un certificat de garanție In fața 
Europei I

Adevărul e că realitatea este crudă, este 
realitatea grijilor cetățenilor In fața fri
giderelor goale, a prețurilor aberante, a 
escaladării sărăciei, a mizeriei, a șoma
jului. Și este firesc ca masa salariațllor, 
a celor care trăiesc din veniturile lor .de 
criză", indexate ți impozitate, ți care nu 
au profitat de .binefacerile* conjucturale 
ale perioadei de tranziție să protesteze și 
să reproșeze guvernanților lipsa măsuri
lor coerente de ieșire din criză ți de sto. 
pare a fenomenului inflaționist. Protes
tează pentru că de la dilentantismui aro
gant al fostului Guvern Roman, la obtu
zitatea și tergiversările actualilor guver
nanți, ca și la retorismul binevoitor al 
politicienilor, promisiunile nu au adus 
nici o ameliorare In viața oamenilor.

Și am trăit și ni s-a dat să vedem ziua 
de vineri. In capitală și în toate marile 
orașe ale țării, sindicatele au ieșit In 
stradă. Sindicatele și toți ncmulțumiții In 
fqt-n. vAr'i/ rl ,r'* fnta nrolii 

rilor exorbitante ale alimentelor și medi
camentelor (care se scumpesc din nou). In 
fața neputinței de a scoate țara din criză, 
pe făgașul unei vieți normale, decente.

Ziua de vineri a fost ca un strigăt al 
disperării. Bine ar fi să nu fi fost un 
strigăt in pustiu...

Dorința de schimbare
(Urmare din pag. t)

evidență de rezultatele alegerilor locale. 
Rezultatele guvernării din perioada care 
a trecut de la alegerile din 20 mai 1990 
n-au fost cele sperate de electorat. Eco
nomia este în declin greu de stopat, a- 
proape de agonie. Iar recenta legiferare 
a operațiunilor de compensare pentru de
blocarea plăților din circuitul economico- 
bancar n-a avut alt rezultat declt pre
lungirea agoniei. In luna ianuarie 1992 
s-au decontat intre agenții economici 1 800 
de miliarde lei, reprezentînd 70 la sută 
din volumul valoric anual al producției 
industriale a țării. Plata compensațiilor 
a prelungit durata reformei economice, pe 
spinarea contribuabililor, reprezentînd o 
sponsorizare a societăților comerciale fa
limentare, incapabile de a supraviețui alt
cumva decît prin majorările aberante de 
prețuri. Blocajul n-a reprezentat altceva 
declt expresia concretă a proastei gospo
dăriri a resurselor existente în economie, 
oglindită direct In creșterile generalizate 
de prețuri, care au atins cota insuporta. 
bilului. Plata compensațiilor reprezintă 
doar un paleativ, o rezolvare pe termen 
scurt a gravelor probleme din economie. 
Pericolul unui nou blocaj financiar w 
menține.

Nu e de mirare că, In astfel de condiții 
ecoqpmice, sînt ușor de întrevăzut noi 
convulsii sociale și politice. Sp -ctrul de
zastrului economic șl căderii inflaționiste 
provoacă îngrijorări Justificate. Grupările 
sindicale, care exprimă interesele munci
torimii, au trecut ia noi acțiuni revendica
tive,” în urma eșuării tratativelor cu gu
vernul pentru îmbunătățiri salariale. Sînt 
anunțate și intenții de transformare a miș
cării sindicale In partide politice, cu o 
orientare Ideologică și doctrinar-economlcă 
proprie, in afara altor grupări politice. 
Sînt declarate mai ales intenții mal fer
me de a forța guvernul să respecte și să 
lărgească măsurile de protecție socială a 
păturilor sociale defavorizate pină acum. 
In contextul sindromului Valea Jiului.

Marșul pe calea democrației continuă. 
Va trebui să ne obișnuim, probabil. In 
viitor cu schimbări de guvern, nu numai 

pactul cu instabilitatea economică și cq 
posibilele regrupări de interese politice 
iminente. Un lucru e sigur. E greu, dacă 
nu chiar imposibil să construiești o so
cietate democratică în condițiile mizeriei 
economice.

Cît de săracă 
este sărăcia ?

(Urmare din pagina 1)

neșli in pragul mileniului trei, acea peli
culă ne-ar aminti cu siguranță de fil
mele făcute in perioada neorealismului 
italian. Limbajul cinematografic, speciile 
acestui curent, s-ar potrivi de minune CU 
„neorealismul românesc" contemporan. 
Mozaicul de care vorbeam, transpus pe 
peliculă cinematografică, ar fi o succesi
une de tablouri, ilustrînd cele mai grăi
toare imagini contemporane. Imaginea ex
ternelor magazine goale, in care sînt pre
sărate produse ce resping prin lipsa de 
calitate și prețuri nejustificat de mart 
Imaginea eternelor cozi, lipite de zidul 
de la intrarea in magazin, în așteptare „să 
se bage ceva". Imaginea cotidiană a stră
zilor, cu mizeria, gropile, vagabonzii ți 
cerșetorii ei. Și, prin contrast, imagineM 
magazinelor de lux, a localurilor de noap
te, care nu duc lipsă de clienți. Imaginea 
unei fabrici in agonie, la marginea unui 
dmp părăsit, nerecoltat, nesemănat. Sau 
imaginea vie a unui om simplu, cu pri
virea pierdută, in care ae poate citi ima. 
g nea propriei sale vieți, dr-pt cea mal 
reușită nereușită.

Cultivată intr-o anumită epocă drept 
virtute, sărăcia a prosperat pină în faza 
de stare națională cronică. Abia atunci 
am d(*scoperit cit de periculoasă este. 
Drumul spre sărăcie a fost pavat cu „buna 
intenții", pornite dintr-o ideologie susți
nută de o propagandă, secondată de un 
puternic aparat de represiune.

Drumul de la sărăcie la prosperitate sa 
dovedește deosebit de anevoios și cu ații 
mai greu cu cît în locul fostei ideologii 
a ramns un imens vid prin care rătăcesa 
teorii confuze. Astfel, această față a să- 
răuci este mult mai periculoasă și mal 
gravă In Același timp, declt cea care sd 
vede cu ochiul liber, pentru că de fapt 
este chiar cauza acesteia. Imaginea com
pletă a sărăciei va rămint mereu ‘de ne
realizat șl asta doar pentru că spiritul nu 
are o imagine vizuală a sa, iar sărăcid 
spirituală este cea mai acută formă a să
răciei noastre colective.

De aici pînă la disperare mai e doa» 
lin DAR
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Ai învins, continua . 
Ai pierdut, continua!

celuiDacă vrei să ajungi primul, nu trebuie să pui piedică 
care aleargă împreună cu tine. Vrei să fii primul ? Caută să 
mergi pe căi cinstite ! Sportul este un rang cavaleresc, căci repre
zintă o onoare, o etică ți o estetică. Forța lui fizică este, in primul 
nnci, una morală.

Cursa electorală este o partidă în care loviturile sub centură 
nu au nimic comun cu frumusețea loviturilor din tenis, cu ra
cheta ridicată deasupra capului

f!
I
I
I
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Fugby eza !
După pregătirea pe teren pro

priu, Știința a plecat, din 15 fe
bruarie, la Mangalia, pentru un 
stagiu de pregătire centralizată. 
In vederea abordării campionatu
lui la cota maximă, țintind două 
obiective: Cițtigarea Cupei Româ
niei ți clasarea, după turneul fi
nal. pe locul V.

Susinsky. proaspăt inginer, a 
primit dezlegare pentru... Minerul 
Lupeni.

Rațiu a 
lecționârii 
rilor. Dar
debuteze. Antrenorul Bercu. care 
cunoaște foarte bine briza mării, 
speră că, la (ntoircere, toată lu
mea să întoarcă fața sere echipă. 
Un prestigiu se clștigă greu — ( 
șl Știința II are —, dar se poate 
pierde ușor.

M nerul Lupeni dstigă... înăl
țimea.

Programul de pregătire minu
țios Intocm.t, dublat de extraor-

pt 
sosit, 

are

intrat. In vederea ve
ți in ochii selecțione- 
nu numai el vrea să

i
i
i

Parngu! Petrila-lunea I

A csd .t ivesc; și Lu-ojul

d'n-ira ambiție a rugbyștilor de 
a promova In Al, s-a desăvîrțit 
ia înălțime, la cabana Straja, 
u de li s-au asigurat condiții ex
celente pentru acumulare 
plan psihic și flz.c Noul 
Sușinsky, știe că Minerul
forța de penetrare chiar ți a., 
munților. Lotul a răspuns cu 
bine solicitărilor la efort nef ind 
cazuri d«> intervenție medicală 
sau de altă natură ți maturiza
rea iți va snune cuvîntn) în dis
puta tx-ntm un obiectiv ce nu 
va clinti sportivii de la pregă
tiri Tar rezu’titele vor fi, spe
răm. pe măsura talentului și a 
condițiilor.

1
I
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VIITORI I. IG L PETROȘANI 
— CSS BANATUL LUGOJ 3—0 
(15—Î0, .15—9, 15—8). In teren: 
Lazăr, Clinic, Peirovan. Hodină 
Tudoroiu, Filiche.

Nici o dec araț e inainte de 
meci. La ora 11, sala era arhi 
plină. Un pubbc care a marcat 
psihologic adversarul. Arbhrii 
Țapi ți Dragoș au fost d.n Cra- 
iova. Simbălă scara ți dumime i 
d.mineața, tos'.ul an.renor de 
handbal Ion Polifronie (în pre
zent la Lugoj) a susț nut cu 
echipa sa „juniori mari“ 2 ami
cale in compa-ia SS Petroșani. 
Meciurile au f st de pregătire 
și de aducere aminte.

Fitiieră începutul part.dei Țapi. 
Servește, ca din tun, Filiche. 
0—1 Lazăr obține schimbul 
Chitic egal.tite Hodină, 2—1 din 
serviciu. Chitic, 3—1. dintr.o 
frumoa ă diagonală Bombă Fi- 
liche. 4—1 Se înalță Lobonț. 
4—2 5—2, Petrovan. din servi
ciu. 6—2. l>azăr, din săritură. 
Jitaru cere T.O. Pe rovan nu 
iartă. 7—2. 8—2. Tudoroiu, din 
lin,a a doua. 9—2. Filiche, din 
zona 4 Renasc lugojencele, 10—6 
T O. gazdele. Punctează Chitio.
11—6, 12—6, 13—6, direct din

serviciu. Jitaiu schimbă în lin,a 
a doua. Se schimbă ți t.ib-. l.i. 
13—;U. La l.leu, F.liche. 11—10. 
La serv.ciu, Chitic 15—10. S-t, 
d pa 20 ue mm te de m ordare.

Se sch.mbă terenul. 0—1. 1 — 1, 
2—1, —2, 3—2, cu Lază- in f.ița 
4—2, Chilie din serviciu. 5—2,

Volei

Hodină. lovitură năprazmeă. 
T.O Jitaru 5—3, —1. 5—5, 5—6,
T.O. gazde e. Îngroapă Filiche și 
...6—6. Cad gazdele 6—9, T.O. 
Săsăran. Petrovan, Lazăr ți Tu
doroiu aduc egalitatea. TO Ji
taru, 10—9 sau mingea setului. 
Lazăr pune m.ngea a doua di. 
rect in podea. A fost faza cea 
mai „înălțătoare" a setului: 
11—9, Tudoroiu, din mingea a 
treia 12—9, Filiche, din linia 
a doua. 13—9, Chitic, in colțul 
zonei 6. 14—9, Lazăr, din servi
ciu. 15—9 Lazăr. din serviciu. 
Sol. după 20 de minute de spec
tacol.

toibal feminin

După divorțul Minerul Vulcan 
— Constantin Căluți, iată ca nou 
promovata echipă a Văii Jiului 
Paringul Petriia-Lor a s-a pro. 
nunțat pentru acreditarea sa cu 
an .renur principal, iu cu ma ev i- 
pei ■ celui care, in meci direct, 
le luase două puncte, desigur, 
după o partidă in care oaspeții 
au fost net superiori ți tactica 
antrenorului greu de contraca
rat.

Aceasta este viața antrenor.lor. 
Orice apariție « ior dă iruri spe
ranțe Onor dispariție poale iăsa 
un gol. Pa ringul s-a pregăut. cen
tralizat, la „Voievodu” și se pre
conizează primele meciuri «ni. 

cala cu parteneri din aceeași se
rie. Dar Cătuți nu e singurul 
înaintea tai a poposit Adrian 
Munte mu (fostul funlaș al echi
pei Minerul Vulcan) și revede- 
»*a a fost, credem, cu un zirnixit 
reciproc.

f
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D«.ți nu se preveuv o inu.su ies- 
tivu sau o sufouioui'e piuii.,i.u,u, 
UAu _ ue pc acu.ii su iUuii..«un 
ecup^i ue TbiL.il lein.uia, „Lni- 
Vers.ta.eu ’ Pe.iu>-n., un n-iiucel. 
cu ocazia impi.niru a uoi ani 
uc... lo.ual, id 1 MAidic,.

leieie au peumut pei.oa.ia 
8—iu leur-ji ,e ia CuLa.ia ih.ro, 
din Paring. nu i.i buacuvie sau 
reuniuni, ci In crosuri, mur,uri 
ți alergări pl-imf.ca^e de o ecni- 
pâ specializară (cadre din reiu- 
m-’ui institui), urmărite de An- 
geta V i>an care a alergat cot 
coi cu eit-ve.e. A.moșiera din 
cu pă este bună ți se speră 
un salt calitativ, cel pvțm 
planul pregătirii flzToe, unde

Id 
e- 
PH 
în 

în-

Doi am de ia
ceput-u a lust mm greu. Față de 
Ju jucaioare in tu., lotul are 
acum 18 Juca luare cei pupn * 
nuu speia sa mlie^ească loima- 
ț.u i brttrrui v mi i>.a Popa, ope
rata la Suceava, este total reia. 
cu„u, i.,r Ai.gei.cd Baduiău, re
cent ca,a.orna, nu va uita nici 
ea de prima iubire. Dar iată e- 
ch.pa speranțelor, pentru aciua. 
Iul ți vntoru. camp.onai Viorica 
Popa (portar). Cristina Ciulavu 
(libero), Simona Niță (fundaș 
stingă). Dana Titianu (atacant) 
Bachcla Somog.iy (mijlocaș). Ma
riana Tocar ,mijloca>). Ramona 
K.iss (fundaș central). Alina E- 
rodi (m.jlocuș). Mana Ștefan

uii.j.uJtș), ivn-jura Lupu (uta 
câni), Ln.Ko Șerban (PWrlar), Dt- 
ntalu iuiiusuca E - na
Cercel im.po.uț), ircn Arjoczi 
(o-iacdni), rtamona Popescu (mi), 
locaș;, M.re.a Ciocan (mijlocaș), 
Manuela Hurjui (iun.iaș) ți Ari - 

Bauarau (1 undași.

I I
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Se preconizează, uni nsu, c r ■ 

numea unui turneu de lotu.il le 
nun.n, la Deva (acolo ex.s1.'- 
sponsori), cu participarea echi; 
lor 1CIM Brașov, cimpioaua I<u 
mâniei, CFR Craiova, vicei m-
pioană. o formație din Ui .u -i, 
gazdele ți — invitat de onoare 
— LniversitatiM^ Sa ciă.n 
participării ți reușitei!

- urs

Vin Ku u 'C mscai a
li urăm casă de piatra. Fun

da, ui de marcaj ai ecn.pei Kli 
nei ui V clean, or. inar ain Lonea, 
s.uueni ți fotoalist. s-a hoiărit 
să tacă pasu, lecisiv. Va debuta, 
la 29 februarie ca soț. Domn., 
țc.ara Caraconcea va avea dngă 
ea, creuem același fin >i cuminte 
bă.at, cum este ca jucător.

Minerul Vulcan m.ii anseizu 
la apa o navă pe valorile vieții 
Să ridicăm paharul, pentru o 
căsnicie frumoa>ăl

5
P

Minerul brican n-are od hna
Suiauia no Ligile a ec.apci este Ca „nu există mei o nj^tutc" 

Auicu, ditlaji iul, omobdi, maiui.zul, aceiași antrenori, a< p 
puuuc >i «ic.a'ri o. lect.i neu.si.uUiut : pi in.-erea locui nur 1 I 
buKu betix, tu.u. es-e bine. Aco.O a le^al meciUl l de vei U1 :c 
iu paiunen uc aceea#i tane, al.«p șl ei in pregătire, putimi ■ ■ 
se e.xpi inie pe inu.suia laieii.ti.Ui >i am„.pi.oi.

2—1 cu wUiui u. Voietuzi, o—i cu Nn^oc-mm Cluj ți i 1 
Mc.li .m Bucuier.i. La ihloaivere, au balul, la Orațtie, pe 
pias-.ca «—2, ucu.ni i pe terenul ex.cm iz.on.irei C, care 
.n c^i.-.amentm junețean.

Uiumul „cun.<o." s-a făcut slnioata in capitma jude^uie 
Muipu, Deva, Ccnuidatâ la premature. Rezuluil : 1—1.

I
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I
I
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JiUL-un meci susțtnuf. aitui... rearogramat

1

ț

I
Mai ntej, reprugiar»aica. vi

neri, Clubul bitiamo a solicitat 
telefonic echipa Jiul panii u un 
amical In Buc’tevțti. Cirxi toa a 
lumea era gala de start a wat, 
tot telefonie, contramandarea 
partidei pentru că o of-tlă in 
Turcia, a doua M. a venit peste 
programare ți timpul pentru Îm
barcam nu mai permitea amica
lul cu echipa minerilor.

In primul său mwj de verifi- 
eare, acasă. Jiul a Intilmt, pe te
renul H, echipa Tui Petre Li. 
bardl, Minerul Vulcan, de care 
a Jispus cu scorul de 5—0 (1—0). 
Colurile au fost opera lui Radu.

11 . a —-.. r» • a ■

J.u.ivu ld<6 U. .I /

Zi /îidiei U, ilMsJ'bUC HI taU. «4

rt.pl izel Caiu'v.*n — B. *
Ct» <eUiip, buuj, «jlte/iCU, 

Li.cț, Kuuu Oprea, Iidrizc,, po ) 
pV.A.U, j

Ciouanu — Burun.ia, Buza, 
Ga,r.ji, L>>k.U, LaUiarațanu, d al' I 
c.v, K.iuucu, Cns.escu, Sluiicu, 
Mi.ilara. *

Se va definitiva turneul Ir, * 
F nat, sig ir. cu Pol.tean.ca S1 | 
U.M. Timișoara, in z.ile.e de 22 t 
53 ; «; u re Dar mc. n| cel mare ț
va fi în 26 februarie ir> romna ’ 
ma Universității Crainva. care • 
a făcut mvilatia cu dmift sftp A- t 
mim înainte ți sigur i se va râs-

POPlf,t Cupa Fedc.'ație. i

L»u A ii MLt .«a it -«V tu4

cunCur*uî <|i p* ,
HI C >U4 Ui U 4, UGvțAi. -.44
HUI Ut VUldll o.f I < pi . I. . l « 

ii 4l< | U /| Li'upKi, .
H4ac.t«w| Jv p. ic.Ul U, VdNllt* |

i . *i ec'iipui.
Ldfiipi 114.iii i *n 22 le. |

br a«u ie >1 ce*e io .u lurmuții >tn ' 
Va '.a 5, im .a. ’ili j. . uKaii 
'.ti. 1'eUua-) s-ci p, jg.. ii ii» 
pilUIla, .'1 țuii.14 ni L.lill t u f 
retur. 1/ rem cut .â Lui e,te I 
in.~-o as.en., uin Jv t.Mină, ia1 a 
Miiei ul A uicu'i (tSle preg itttă | 
P . u u d . pa.,.: u A.i U t na . 
Măre in Lu.u.u e j cu Omn- 
p.a > ii M ir, ni f Iji ii rie In 
dep .isai i ’

S-a'i evtflsn <t '
Pi gfitirf' C. Do',ri .i. S
G î’zTin ir» i 'i l\ p Li-

Tribunele în delir. 1—0, 2—0, 
3—0, 4—0, 5—0, 6—0, 7—0. Ața 
a început setul trei. Jitaru rupe 
ritmul. 7—3. Hodină adu'-e punct 
din serviciu 8—3. 9—3, Chitic 
dm extensie. 10—3, Lazăr, din 
serviciu. Intră Carmen Crețan, 
14 ani ți 8 luni. Jitaru încearcă 
ultima „mmu’tc". Sc ajunge la 
10—5. Dar speranțele sînt cu 
„Viitorul". Filiche, 11—5, fără 
speranță. Tudoroiu sec. 12—5. 
Cliitic din nou 13—5. T.O. Ji
taru. 13—8 Se produce doar... 
aminarea. 11—8, Lazăr ți 15—8. 
din aut — set, după 20 de mi
nute de mare luptă

Norma petroțăneană — 3—0 
In fiecare partidă. Sa'a rămîne 
goală. Victorioasele ți învinsele 
sînt față în față. Antrenorii se 
felicită reciproc. Reporterul reu
șește să pătrundă In starea din
tre agonie ți extaz, fiind prea 
mic pentru victorie, prea neîn
semnat pentru înfrfngere. Si 
totuși...

Puiu Săsărani „urmează To- 
plița. N-am timp să mă bucur, 
deși slnt foarte bucuros. Las 
bucuria publicului și echipei"

Doru Jitaru: „meci greu, meci 
bun. M-au dominat tribunele. 
Gazdele sînt altceva, fată de 
anul trecut".

Lazăr: „acasă nu ne e teamă 
de nimeni. Veți vedea și în de
plasare".

Chitic: „azi a fost m ii greu, 
dar mai frumos"

O victorie se „spu^br'-ă" mai 
repede ca un zîmbet. Ș. cit de 
greu se obține.

Cupa României 
la fotbal

In urma tragerii la sorți a 
echipelor participante în Cupa 
României la fotbal, edil i ’ 192— 
1993, care începe cu echipele 
d n campionatul judeism, aflăm 
că, primele partide se vor dis
puta în data de 5 martie ac., 
după următorul program: Jiul 
I’etrila — Mineruj Aninoasa, U- 
tilajul Petroșani — Minerul Băr_ 
băleru. Tractorul Bănești — Mi
nerul Valea de Brazi. Meciurile 
se dispută pe terenul primelor 
echipe care au obligația de a 
«uganda Și «sigura desfășurarea 
iccunlor in stricta concordantă 
cu regulamentele în vigoare.

LS. Parușeui a r.ubarît (de la muHte)
Vin. ii t>a incheiai iii ■■'lina c* nlralizută a echipei A.S. 

roj.ui la CupiițJuia ți s-a tncut direct la lecția practică. Parte- 
ikiu — nimeni uita Ui ■ fo^ta formație a lui Gogu Tonca : ML 
iiux Lupuu. S.ur 4— I N-a font Mt aranjament dccît acela din 
poftea îucărei ecurpe d< a respecta *arcuia de joc, folosind (1 
tn.ervlnd pe po»tui i nOi c-in lu 'i ți, alte titularizări.

Ptaa acum, A.S. 1’aruțe.ui a mai susținut câteva amicale cu 
rcu . ui.i lui Dosuri 1 — 1. ■u Minerul Lupeni 2—1, cu Minerul 
Anxioasa 2—1. dur nu «corul s o:i*J»t, ci adaptarea la noile pre» 

ații, pe itru ca țtac .<b a Just i i.licată.
'Lnt in curs de deBnr.TWiie ți legitimare încă trei Jucători 1 

F’ Tran-va. miilor. • Aughel Pană, fundaș — mijlocaș
și un mare talent din ■- oinicra proprie. Danie) Vesa. de...
LT. .vin u mirat In or'goliri Bîrwin, Gavriluț ți Coittantinescu.
li antal parcur-’- programul de refacere po.-scrls dt

U.l il a fo-t o ■ i menise și se speră lntr-o deplinA
r . ,»oi ii u am i rrabnică. t',

>'n mi re i • Ni. \M JT

inu.su
TbiL.il
lotu.il
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MICA PUBLICITATE
VlNZÂRl

SORI NOI

Lumea valutei, valutele lumii

VIND Dacia 1310, stare perfectă. Telefon 50224, după 
10,00. (450).

REPORTOFON, acvariu, cărți, ochelari, ferite și alte piese 
radio, diverse, vinci urgent, convenabil. Telefon 41662.

VIND pianină, str. Mihai Viteazul bloc 23 sc. 1, ap. 2 Vulcan 
Blocul cu Magazinul Tineretului. (434)

VIND 5 tone fin, dau teren în arendă, asigur pă.?une pentru 
100 oi. Informații telefon 70065. (440)

VIND lemn nuc, str. A. Mareșanu nr. 9 Vulcan. Ra>a Ion. (444)

VIND mobilă dormitor, vitrină, hol, birou, masă televizor, 
mochetă vișinie, televizor color Str. Anton Pann nr. 30 Petroșani. 
(452)

VIND casă mică în Petroșani, central. Informații str. Oituz 
6/1/4 Savin. (460)

MARȚI, 18 FEBRUARIE

muzi-

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zJW,
10,30 TV 5 Europe.
12,10 *
13.00
13.20

Ora de muzică. 
Interferențe.
Tineri interpreți di 
că populară. 
Actualități. Meteo. 
Intermezzo muzical.

OFERTE SERVICII

CAUT femeie ingrijire copil 1,8 ani. Con Jiții avantajoase, str. 
Zorilor, bloc 3/26, telefon 45841, după ora 16. (437)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nuțu Nicolae, 
eliberată de EM Uricani. O declar nulă. (430)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Bolos Rolica. e- 
liberat de EGCL Petroșani. 11 declar nul. (433)

PIERDUT tichet de butelie cu seria A nr 288, eliberat de 
centrul dc preschimbare a buteliilor Petrila. II declar nu). (443)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Mihai Toacîer, e- 
liberat de EGCL Vulcan. II declar nul.

PIERDUT contract închiriere pe numele Drăgan Dorina, elibe
rat de RAGCL Petroșani. II declar nul. (45J)

PIERDUT contract închiriere pe numele Muțcșan Adrian, e- 
liberat de RAGCL Petroșani. II declar nul. (454)

DECESE

FIl'L Ioan și nora Estcra anunța cil nemărginită durere înce
tarea din viață a iubitului lor tată și socru

SARDI IOAN

lomormintarea, miercuri, 19 februarie Ora li Cortegiul fu
nerar pleacă din str. M. Kogălniceanu 2. (446)

FIICA Bobi șl ginerele Jan, cu inimile zdrobite de durere, 
anunță că dragul lor lată și socru

SARDI IOAN

l-a părăsii pentru totdeauna. (146)

NEPOȚII Ionico, Gabiți și Evike, cu lacrimi in Ochi și ini
mile zdrobite de durere, anunță despărțirea pentru totdeauna de 
mult iubitul lor bunic

SARDI IOAN (116)

COLEGII din cadrU| Atelierului AC R 
membrii AGR din taica Jiului, ti nsmit 
milief îndurerate prin pierderea celui ce 
și coleg

SABAU VIORRE 

intr-un ncaștcplat accidente de circulație

Petroșani. împreună cu 
sincere condoleanțe fa- 
a fost lin hUn mecanic

FAMILIILE I.Ucaci și Dăncs<u regretă dispariția fulgerătoare 
a bunului lor prieten

SABAU VIDREI.
NU te vom uita niciodată. (162)

VIORII soție, Gcorgeta și Rodica fiice, Gigj ginere, nepo
țelul Arin, eus< ril Burlacu, frații și surorile anunță cu adincă du. 
rcre disparița fulgerătoare a celui ce a fost un bun soț, tată frate 
șl bunic

REL'C ESC U IOAN
Amintirea lui va rămine veșnic vie.
Inmormintarea, azi 18 februarie ora 16, di„ slr, G Martie, 

nr. 3. (157).

COMEMORARE

PIOS și înlăcrimat omagiu la doi ani de ]a dureroasa despăr- 
. țice de cel care a. fost un om minunat

. wSing.^GHlURA IOAN (NF.LU)
Odihnească-'^' In pace! (461)

l

La propunerea primtilui ministru, Theodor Stolojan, în crt- 
rîncl va fi înaintat Parlamentului României, pentru a fi studiat 
și aprobat, proiectul Legii bursei de valori, instituție fundamen
tală a oricărei economii de piață. Abia după trecerea acestui prag, 
cererea și oferta î.și vor face simțită prezența în reglarea prețu
rilor care, pînă acum, au fost fixate mai mult sau mai puțin ar
bitrar, accentuînd inflația și contribuind la scăderea continuă a 
nivelului de trai al majorității populației.

Cotația principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn
cii Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru ziua de 17 fe
bruarie, după cum urmează :

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SUA 3<0 378
Marca germană 220 231
Liia sterlină 637 668
Franc elvețian 244 256
Gulden olandez 195 204
Franc francez 65 67
ShiUing austriac 31 32

SC „ASVIL-SA“ Lupeni
organizează

in data de 19 februarie 1992, ora 9,00 la sediul societății, 
vînzarea prin licitație a unor utilaje ce au durata de 

serviciu neexpirată.

llelații suplimentare, la sediul societății comerciale, 
din str. Vîscozei nr. 1 sau la telefon 60151 int. 119.

Garanția de participare, de 10% din prețul de pornire, 
se va achita la CEC, in contul nostru 301420101, deschis 
la Banca Comercială Petroșani.

Taxa de participare de 1500 lei, nerambursabilă, se 
va achita Ia casieria unității.

Societatea comercială
de construcții CONPET SA
ni sediul in municipiul Petroșani, str- 1 Decembrie nr. 90, 
telefon 41152, 42450, 42451, oferă, prin secția STJT I.ive- 
zeni, str. Fabricilor nr. 11, telefon 41630, următoarele 

servicii :

— preparat și transport betoane (minimum 5 mc)

închirieri utilaje terasierc (excavatoare, buldozere)

— închirieri utilaje de ridicat

— confecții metalice

Societatea comercială
„VOIEVODUL*1 COM. SRL

oferă spic vînzarc încălțăminte dc cea mai bună calitalc 
(pentru femei, copii, bărbați), produsă de SA „Clujana“, 

ia prețuri avantajoase.

Vă așteptăm! CIMPA — Căminul cultural. (138)

14,00
14,20
14,35 Tradiții.
14,55 Jocurile Olimpice de 

Schi alpin.
16.30 Preuniversitaria.
17,00 Actualități.
17,05 Conviețuiri.
17.30 Muzica pentru toți.
17,45 Salut, prietenii
18.30

iarnă.

iarnă.Jocurile Ol.mpice de 
Rezumatul zilei (I). 
Cultura în lume. 
Desene animate.
Alice în țara minunilor. 

Actualități.
Studioul economic, 
i'elecinemateca.
Detectiv fără voie (SUA, 
1941).
Universul cunoașterii. 
Cronica Parlamentului 
Actualități.
Jocurile Olimpice dc iarnă. 
Hochei.

0,30 Rezumatul zilei (II).

I
I
III
119,00

19,30

I 20,00
20,35
21,00II

I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 1 I 
i
I 
I
I 
I
I 
I

22,45
23,15

23,45

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Schimbarea vremii vă strică 

planurile, fapt ce amplifică îras- 
cibilitatea.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

După cîteva ora petrecute co
mod, într-0 ambianță plăcută, 
urmează drumul spre casă, cu 
un larg ocol...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Intenția unei călătorii de afa
ceri devine plan concret.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Lipsa unei experiențe palpa
bile, în sfera relațiilor extracon- 
Jugale, constituie un handicap 
serios, în lupta pentru promovare.

GEMENI 
(22 mai — 21 iunie)

Pâstrînd pentru dv. ceea ce 
știți, ratați șansa unei glorii ră
sunătoare.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Perioadă de acalmie, punctată 
doar de scurte discuții contradic
torii în familie.

LEU 
(23 iulie — 22-augUst)

Regrete tardive, pentru faptul 
de a nu fi exploatat cum se cu
vine „ceasul mărturisirilor11.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Fără a purta vreo vină, pri
miți o replică dură, dintr-o di
recție neașteptată.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Piin încercarea de a restabili 

adevărul, provocați o avalanșă de 
„săpături", în defavoarea dv.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Munca vă este apreciată la 

justa valoare, deși aveți o im
presie contrară.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 deccmbrio)
Supraestimați — cu efecte ne

bănuite — valoarea unul gest de 
tandrețe gratuită.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

ă, pe 
----- încă 

dragul unei
i

Il
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IVeți face uz de influență,

lîngă o autoritate la care î 
Inu ați apelat, do

prietenii vechi.
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