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„Cine muncește nu are timp 
să cîșîige**. De ce ?
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Dialogul sindicate-guvern, pri
vitor la salariul minim pe în
treaga economie, relevă diferite 
aspecte In cazul de față, am să 
mi refer la unul singur. Repre
zentanții guvernului, și chiar 
primul ministru, au afirmat, nu 
o dată, că în România se mun
cește ca în comunism și se cer 
salarii ca în capitalism. Afirma
ție „agățată” din zbor și de alte 
medii. Chestia a prins. Dar, dacă 
stăm să Judecăm logic, nu e chiar 
așa.

Conform unor ierarhii univer
sal valabile, muncitorii execută 
ceea ce șefii lor le trasează ca 
sarcini de serviciu. La fel, șeful 
mai mic în fața celui puțin mai 
mare. Și tot așa pînă la șeful ccl 
mai mare. Activitatea unui agent 
economic depinde de calitatea 
profesională și managerială a a- 
cesluia. De asigurarea aprovizio
nării cu materii prime, a desfa
cerii produsului finit, a contrac
telor cu firme — eventual stră
ine — dispuse colaborării, con
tractarea creditelor bancare, in
vestiții ș.a.m.d. Iar dacă subal
ternul, pînă la muncitor, nu-și 
face conștiincios datoria, există 
canale legale prin care poate fi 
adus la sentimente mai bune sau

dacă nu se poate nici a a. ceTI 
recalcitrant sau slab pregătiți 
poate fi pus „pe liber" DaHh 
acei care nu au chef de munci 
sînt mai mulți, și-1 amenință pa< 
dl. manager câ-1 dau jos și pun 
altul în locul lui, mai „de trea
bă", nici o problemă. Dacă ma
nagerul respectiv e om integru, 
se dâ la o parte și cedează locul 
altuia. Un bun profesionist își 

găsește locul pe care il merită. 
Din păcate, in multe cazuri nu 
se întîmnlă așa. Îndrăgostiți de 
scaun și de prerogativele func
ției. o serie de „manageri" nu re
nunță, preferind compromisul. 
Muncitorii se fac că muncesc, 
„ciupind" și ei cit" un produs, o 
chestie, firma sr> face câ-i plă
tește, .managerul" se face că nu 
vede și nu știe, pentru că el își 
ia salariul întreg, bașca ceva a- 
faceri. Fenomen valabil și la 
„case" mai mari : direcții, secre
tariate de stat, ministere. Iată 
una din explicațiile stării de co
laps a economiei românești. Cu 
asta nu am descoperit „oul lui

Paul NICUI F.SCU

(Confirmare in pag ■ {■•)

„Voluntari1* pe frontul buteliilor

Domnul Monete 
face cu noi ,,piruete“

pu-Din capul locului, o precizare: ne am cam Băturat să 
blicăm fel de fel de note și de reclamații privind buteliile de 
aragaz. Trebuie să se înțeleagă odată că ziarul nu e „moașă co. 
munală". Ziarul nu schimbă butelii, nu repară nici conducte, nu 
dă nici apă ca’dă sau rece. Ziarul scrie doar despre neregulile 
care apar în aceste domenii, ca vai de mama lor I Tocmai de 
aceea, ni se pare suspectă atitudinea domnului Monete Gheor- 
ghe, pensionar, care vine la redacție cu o scrisoare și ne ceartii 
ca pe niște copii de grădiniță, fiindcă — vezi DoamnO — l-am 
lezat în amorul propriu. Zice dinsul că s-a oferit să facă un 
centru volant de distribuire a buteliilor. Gratuit. Păi, domnule 
■Manete, matale ne crezi naivi ? Cine stă pe ninsorile astea, în 
frig, să adune, de la oameni, butelii pe... „pomană" ? Știm că se 
percepeau taxe de zece lei pe butelie. Ne puteți contrazice. Chiar 
așa milos sînteți dumneavoastră și cu grijă față de oameni, să 
munciți degeaba, „dezinteresat", cum ne scrieți ? Fiți serios 1 Ne 
scrieți că sînteți miner pensionar. Atunci mîncați-vă domnule 
liniștit pensia și nu mai tulburați apele 1 Lăsați primăria, PECO 
și alți factori să se ocupe de butelii, a trecut vremea „voluntarilor 
dezinteresați" I Pe cine credeți că duceți de nas ? Astea sînt 
„piruete" pentru ocolit adevăruri. Fiindcă, dacă într-o singură 
săptămînă, la un punct volant sosesc 250 de butelii, „voluntarul" 
car mijlocește schimbarea lor se alege în cel mai rău caz cu 
2 500 lei. Să nu mal vorbim că unii oameni sînt în stare să dea 
și 300 de lei pentru schimbarea buteliei. Așa că, lăsați-o Jos, 
domnule Monete 1 Cit privește pe domnul Ioan Ștwfan, despre 
care pomeniți în scrisoare, dînsul va scrie de acum încolo poate 
despre butelii de vin. Despre cele cu butan, nu !

Cu salutări... Involuntare,
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Monarhia,

Mii cea BUJORI.SC U

Se redeschide centrul de butelii
O vest-', sperăm bună, pentru 

cetățenii din cartierul „Aero
port". Se redeschide centrul de 
butelii. Responsabil este domnul 
Ștefan Tecuș. Programul cen
trului este următorul: marți — 
joi — sîmbătă, între orele 15 — 
18. Butelii goale se primesc în- 
cepind de miine. Livrarea, de 
marți. Deschiderea centrului este 
justificată de necesitatea creării 
cordițiilor de schimbare a bute
liilor și do către cei care lucrează

în-
vor

dimineața .și nu pot sta ore 
tregi la coadă. In paralel se 
livra butelii pentru populație și I 
la cele două puncte volante, unul ■ 
situat in fața magazinului „auto- î 
moto“ și celălalt chiar în curtea 1 
centrului fix. La aceste puncte I 
volante buteliile vor fi schim- { 
bate, ca și pînă acum, în zilele . 
de luni, miercuri șl vineri. Prac- 1 
tic, în cartierul „Aeroport" se , 
vor livra butelii zilnic. Numai < 
butelii să fiel

Astă-seară, la Casa de cultură

Dl SC O Șl
, După cum v-am mai informat, astă 

Casa de cultură din Petroșani se va 
noua discotecă „VOX MONTIS". Am fost 
să vedem minunea și să știți că nu e 
exagerare. Este vorba, intr-adevăr, de o 
zare de excepție, după părerea noastră, 
în județ și în județele limitrofe. Credem 
deși n-a făcut studii de specialitate —

seară, la 
inaugura 

și noi 
nici o 
reali- 
unică 
că — 

, ............ domnul
director Ion Dulămiță poate căpăta o diplomă 
de designer pentru concepția acestei săli. Prin 
realizarea ei ne-a dovedit încă o dată că nu 
degeaba s a născut în ac-lași hw cu marele 
Constantin Brâncuși.

Instalația de lumini este superbă. Amenaja
rea spațiilor de alimentație publică — gen ro-

domnia și |
ignoranta politică

Adopți Infocați ai monarhiei, 
care se complac într-un deplin a- 
nonimat, încearcă să scoată capul 
în agora disputelor politice ac
tuale. Dintre miile de ziarc-afiș 
având titlul „România Viitoare" 
cu identitate legal nedcclarată, 
dar fățiș promonarhistă, care nc-a 
invadat chioșcurile, fiind distri
buite gratuit, un exemplar a 
fost trimis pe adresa subsemna
tului. Cu o dedicație persjir'ă, 
scrisă cu litere de mină și îm
pănată de etichetări și invoc' ive 
Un oarecare anonim, animat 
idei politice pro-monarhiwte 
declară tranșant intoleranța, c 
tonindu-se, probabil dm lipsă 
argumente convingătoare, 
meniul argumentelor 
specifice ideologiilor de sorginte 
comunist — totalitariste. O tristă 
ipostază politicianistă care ne du
ce cu gindul la o explicație per
tinentă a lipsei de popularitate 
care caracterizează, acum, !a noi, 
doctrina politică a monarhismu
lui.

Există, desigur, libertatea de 
a nu gîndi cu capul propriu, ca
racteristică ignorantului în ale 
doctrinelor politice. Din liberta
tea de conștiință face parte și 
cea de a nu alege. Dar, de la 
această libertate, pînă la intole
ranță e o calc lungă. Argumen
tul invectivă, lozincard, este u- 
tiliz.at, de regulă numai de indi
vizi incapabili de toleranță — 
de un minim i ‘
Intolerantul are pretenția absur
dă de a-i forța pe toți cei care 
nu gîndesc la fel cu el, să gîn- 
dcască fără efort intelectual pro
priu.

E greu, într-adevăr, să accepți 
ceva ce nu cunoști, așa cum sus
ține în ziarul-afiș: „România Vi
itoare" autorul articolului

BALERINE !
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de toleranță sau i
efort intelectual, f

tonda — este, de asemenea, modernă și func
țională. Ringul de dans este o noutate în do
meniu. Practic, dansatorii „evoluează" pe sticlă 
— un securit transparent — iar sub ring func
ționează jocuri de lumini, care creează o at
mosferă terifiantă. Restul surprizelor vă lăsam 
să le dcscoperiți singuri. Aslă seară, miine și 
poimiine pe ring, no vor „spăla" privirile și 
balerinele de la „Berlin" — București.

Așadar, astă seară, la Casa de cultură 
Petroșani — disco și balerine I Să mai uităm 
de necazuri I

mâni, cunoaștcți-vă regele!", 
cel puțin o dov’adă de miopie 
litică să consideri că regele 
hai reprezintă o entitate necu
noscută de români, așa cum cau
tă să dovedească autorul sau 
autorii ziarului-afiș „România Vi
itoare". Personajul politic în cau
ză a trăit intr-un deplin anoni
mat doar in ultimii 40 de ani in 
străinătate, departe de țară și de 
durerile ei. Dar în ultimii doi 
ani, după cunoscuta zicală că du
pă război mulți viteji s<? arată, 
regele Mihai a provocat adevă
rate scandaluri, care au fost o 
mană cerească pentru gazete și 
gazetari de toate orientările ro
zei vînturilor actualei prese scri
se, prin tentativele lui de a intra 
in țară pe ușa din dos a politicii 
și legaliialii...

Viorel STRAl’T
(Continuare în pas a 2-a)
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Geșpar Dănilă și soția sa din 
Vulcan (strada Crividia nr. 68/3) 
au plecat în 15 februarie, cu tre
buri, lăsînd acasă pe cei trei copii 
minori.

In jurul orei 21,40, vecinii au 
fost alertați, văzînd că din lo-

cuința acectora, o baracă, iese 
fum. Se pare că incendiul s-a 
declanșat de la un radiator lăsat 
ncsupravljgheat. Cu toată insis
tența oamenilor. doar unu] dintre 
cei trei copii a puiuț fi salvat. 
Ceilalți doi — Gașpar Dănilă de 
4 ani și Gașpar Tca-Maria de 3 
ani — au decodai

Gh orghe OI.TE \NU

COMUNICAT
Comitetul Director al Filialei Auinoasa a Partidului 

Renașterea și Independenta României aduce la cunoștința 
electoratului că în alegerile locale de la 23 februarie pen
tru funcția de primar al orașului, sprijină candidatuia 
domnului ION SICHITIU și în acest sens, roagă membrii 
partidului și simpatizanții săi din această circumscripție 
electorală să-i susțină candidatura prin votul lor.

h petroșani

|M.‘.nOt'v PAS®!
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Telefonați Ia 45962!
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Mi"-u i
/ c ni pe prezența masivă a tinerilorU I

Intc» viu <u domnul Constantin Mircea, candidat Ia postul de primar în orașul 
V ulcan din partea Convenției Democratice
voturi din pri.

•ontracandi-
— Considerați că diferența dc

mu. „uii ie ru d j.aite 
datul dumneavoastră ette un handicap ?

u. o111 „nu....a p. c„ie cun.x.upd 
a s,u p.u. pi unu.ui tur de scrutin,

Cu 75 iu su.u ..in peisoane.e cdre du
v. rsla de peste uJ de am. Deci n-aveuU 
mă cunuusc.., neinnd uin generația mea. 
jummi.u, mizam pe faptul că tinere- 
fi prezent in număr mare la v >t >i va

ta
re .

a 
a 
votat

*2
cu; o 
ie?iv 
a>.au 
cu.11 >a 
Pe i.ru 
tul va
o iu p.n.ru un primar apropiat virstei lor. Pius 
un iucru : lumea a af.at
L..n»en,ia D<mocra.ică a 
d.n primul tur. Acea.-ta 
pu.ea sa 1 determine pe
al,i ochi acest al doilea ’ur de scrutin.

— Cred ți că in 23 februarie prezența la urne 
va fi mai mare deeît in 9 februarie ?

— Da, mai ales că sper că se va rezolva pro
blema celor care nu s-au regăsit înscriși pe 
li .te. Apoi, a>a cu.n spuneam, mizam pe pre- 
zen a masivă a tineretului

— Aveți indicii că tineretul n a fost prezent 
îndeajuns la alegerile din 9 februarie ?

— Aproape c-a fost absent De la cei 19 de
legați ai Convenției Dem >cratice. aflați la sec
țiile de votare, a parvenit același semnal : ti
nerii au absentat de la vot. De aceea, in inter
valul rămas pînă la 23 februarie, am fost pre-

ca, in oiae.e mai i. 
cîslii-tiit detașat incă 
spune multe, și s-ar 
om să privească cu
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•I
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CO de am V

zent la intilniri cu tinerii. Mulți și-au exprimat 
regretul ca n-au fost să voteze.

— Cum și-au motivat absența ?
— Mi-am dat seama că, in rîndul lor, există 

dezinteres pentru orice formațiune politică. 
Practic, nu știau nici ce-i aceea Convenție De
mocratică. Aceasta cu toate că programul Con
venției Democratice este singurul care înglo
bează si problemele tinerilor.

— Bănuiți că le-ați ciștigat încrederea ?

| £scur tissime^
Concurs școlari 
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datoria lor să se prezinte la vot, dacă vor o 
adevărată schimbare și e cert că 
—, o democrație reală.

— Pe ansamblu, sperați într-o 
masivă a electoratului la vot ?

— Categoric da I
— Ați accepta să fiți prezent, 

candidatul FSN, la o intilnire cu
— Nu numai că aș accepta, dar chiar mi-ar 

face plăcere.
— Ce doriți să transmiteți alegătorilor 9
— Un singur lucru : Convenția Democratică 

este singura grupare politică de o reală opo
ziție, care are un program realist, realizabil, și 
care poate oferi alternativa unei administrații 
aflate, într-adevăr, in slujba cetățenilor.

tinerii o vor

prezență mai

împreună cu 
alegătorii ?

A consemnat 
Gheorghe OLTEANU

Freamătul a(lincului“j
□dineuluiCorul „Freamătul

d:n Pftrila impline?te, in acc>t 
an. 60 de ani dc ia prima sa 
ates-are. I-a început s-a numit 
„Dragostea de neam”. In de
cursul anilor, in această formație, 
cunoscută la nivel național, au 
activat person aități artistice cîe 
primă mărime Chiar dacă acti
vitatea corului a fost, nu o dată, 
fragmentată temporar, din cauza 
condițiilor vitrege de lucru, el 
a renăscut prin pa-;.unea oame-

ni lor. Este 
coru.ui De 
a 'enaște 
purt'itotii -i< cuvint ai mai m 
trr cotiști ru vechi state de ser- 
V’C.u in formație ți îi invităm, 
peni, u marți, 25 februarie, la 
Clubul sindicatului din Petrila. 
pe toti cei care doresc ți cred 
că pot da o mină de ajutor la 
revigorarea formației, pe nedrept 
lăsată In umbră. In ultimii 3—4 
ani. (Horațiu ALEXANDRESCU)

ți situația actuală 
aceea, din dorința 
formația, ne facem 

ul-

„C ns munce?ie nu are ti no să cîștige
(Urma<* din pag I)

Nu e greu de rcmar- 
fenomen. Problema e 

se fac că nu-1 văd. Și 
pentru că a,a le dic-

Se reia seria concursurilor națion 
deschise elevilor din școlile generale și . .... __.........
va avea loc în acest an la Ploiești. Școala generală nr. 1 din Pe
troșani, unitate de învățămînt cu program suplimentar de mu
zică, va fi reprezentată de Cristina Gaiducov, elevă la clasa de 
pian. Concursul este deschis numai elevilor de vîrstă gimnazială 
și liceală. Tot în acest an sînt programate concursuri artistice in- 
terjudețene la Deva și Tîrgu Jiu, tot pentru elevii școlilor ți li
ceelor de artă. Ia care vom fi reprezentați de un grup de copii 
din clasele I—IV. Să sperăm că, așa cum am consemnat anul 
trecut rezultate frumoase vom avea din nou ocazia să scriem 
despre tinerele talente muzicale din Valea Jiului, folosind numai 
superlative. (Al H.J.

iierpretare artistică, 
de artă. Concursul

Unde sînt produsele noastre 1
Chiar așa, stimați cititori, cine 
mai văzut vreun televizor co- 

timp.
a
lor românesc in ultimul 
expus spre vinzare în magazinele 
noastre?

Sau dacă dă Bunul Dumnezeu 
zi bună și ofertă deosebită, tele-

Columb”. 
cat acest 
Cu mulți 
nu-1 văd 
tcazâ interesul. Aici nu e vorba 
numai de a putea fi un bun ma
nager — pentru că la noi nu au 
existat manageri, in sensul capi, 
talist al noțiunii — ci și de a 
vrea să fac, ceva bun, de a te 
implica Relansarea economică 
poate porni, !n primul rlnd, prin 
punerea în firesc a relațiilor ie
rarhice, pe criteriul valoni, ' la 
nivelul agenților economici.

Motivația muncii, ca să nu mai 
vorbim de spiritul de inițiativă 
în pr Kîucție a muncitorului ro
mân a fost in ultimul deceniu 
de euvernare comunistă — ce) 
puțin — atrofiat pînă aproape 
de dispariție. Chestia cu gazeta 
de perete a fruntașilor, citarea 
In ședințele de sindicat și de par
tid nu mai inrălzeou pe nimeni. 
Sintagma .cine muncește nu are 
timp să cî tigr* a prins tot mai 
mult teren. Politica economică 
a actuslei pu+eri nu a schimbat 
nici cu un milimetru situația. In

bine, vreau să zic. Cum la noi 
cea mai mare parte a agenților 
economici funcționează cu capi
tal de stat, apare cel puțin cu
rioasă pasivitatea acestuia, vis-a- 
vis de proasta administrare a 
capitalului. Deblocarea financia
ră inițiată de executiv, nesusți- 
nută ți prin alte măsuri, nu e 
altceva declt .frecție la piciorul 
de lemn". Asta înseamnă o 
petuare a situației, un nou 
spre un alt blocaj. Legea 
montului este ocolită și de 
lament pentru că, In primul 
nu sună frumos in urechile 
toratului. In al doilea

per- 
start 
făli- 
Par- 
rlnd, 
elec- 
rlnd,

„fenta” este impusă și de nepu
tința statului de a asigura o pro
tecție socială eficientă. Pînă nu 
se vor lua măsuri ferme, care 
rupă definitiv cu trecutul, 
vom fa'--* altceva declt să ne 
virtim în Jurul coz.ii. Asta pen
tru că n ?m tăiat-o la timp.

Domnul Stol">jan afirma — stib 
licență — că statul este cel mai a 
prost administrator. Dacă cineva | 
din lumea largă se mai îndoiește 
de adevărul acestor spuse, să 
vină la noi. Sc va convinge.

Jos masca, in fața

I
urnei I

E ca și cum te-ai ridica dea
supra unei mări 
fo.ată de ceață, 
frig. Valurile ce 
nele sint sinilii, 
ori de gheață se înalță prin 
măduvă si singe.

Singurătate...
unde începe ? încotro 

termină ?
Haos. Dezastru. Ruine. O 

VIAȚA '
Da ’ Ne cramponăm dc viață 

cu disperare, eu țipe'e de răz
vrătire. Să mai supraviețuim o 
clipă. O zi. Un ceas t Si-asa ne 
p" lungim ev t'rta, an de an, 
uitind ce-a fo t Atici sufletul 
știe să cicatrizeze foarte bine 
rănile), socrind în ce va fi.

In luihr-a fn care trăim, totul 
e cri o dună de nlrip. Te tîrăsti 
o denii, epuizat, tinjind la um.

întunecate, su- 
înghețată de 

iți izbesc glez- 
și prelungi fi.

se

bra ei, dorind a descoperi în 
spatele ei Oaza Fermecată. 
(Apă ' izvor de viață). Dar nu.. 
Duna e doar o iluzie a minții 
înfierbintate de arșiță și, 
atita năduf, ți se pare că 
totuși — e frig, că..

Dune de nisip

de

Trăim. Eu iți 
tu îmi simți 
Trăim ? Da, 
inchizînd, cu

Și ce dacă ?! 
văd respirația, 
trupul zvîcnind. 
trăim. Fiecare
grijă, un mic univers în grani
țele ființei sale, fiecare temîn- 
du-se de atingerea celuilalt, ca 
nu cumva universurile, inter, 
sectîndu-se, să izbucnească peste

margini, strtvind straniul echi
libru pe care alunecăm, coti- 
di m și anost.

Cu greaua povară a lumii a- 
păsindu-ne pe umeri, un pas, 
și încă un pas. Drumul de ni
sip nu duce nicăieri. Nu 
la care răspîntie ne vom 
părți, la care cotitură vom 
oaza pltnă de apă șt iarbă 
gedă. Dar așa cum e, urmȚim 
această cărare a vieții, iar cînd 
ajungem la capăt oboseala dis
pare, uităm căderile, întoarce
rile, cioburile pe care am căi. 
cat, căci știm că în urma noas
tră vin alții, poate mai mulți, 
poate mai tineri, poate mai în
crezători în existența izvorului 
ce împrospătează și trup și 
suflet.

știm 
dcs- 
găsi 
tra

Mihacla CUC’U

vizoare alb-negru? D.n surse 
demne de toată încrederea aflăm 
că binecunoscuta societate co
mercială bucureșteană „ELEC
TRONICA" produce intens pen
tru piața internă. Atunci, ne în
trebăm, după cum este firesc, 
unde se află produsele acestei 
renumite firme? Că în magazine 
nu există nici miros de așa ceval 
In schimb, ca o compensație din 
partea privatizaților, apar nume
roase spații comerciale profilate 
pe importul de produse electro
nice. Dar la ce prețuri! Un 
simplu videorecorder fără avan
taje tehnice deosebite costă doar.- 
115 000 — 160 000 de lei. Iar un 
televizor color cu diagonala în
tre 51 cm — 55 cm, nu mai pu
țin de 100 000 — 137 000 lei.

Fără a mai menționa prețurile 
unor combine muzicale provenite 
din import, fără a mai aprecia 
costul unui video-casetofon, ce 
bine ar fi dacă pe rafturile ma
gazinului universal ,,Jiul“ din 
municipiul nostru ar apărea un 
„Sirius" sau un „Cromatic 02". 
Vise! Și iarăși speranțe...

Stațiile și circulația
Nu o dată circulația autobuze

lor pentru transportul în comun 
al cetățenilor este îngreunată in 
zona „Hotelului Central" din Pe
troșani. Și aceasta pentru că aic 
staționează taxi metr.știi particu
lari, ocupînd locul de oprire al 
autobuzelor. Nu avem nimic îm
potriva taximetrițtilor. Sugerăm 
însă primăriei să stabilească stații 
pentru taximetre în locuri dife
rite de cele ale autobuzelor. So
luții există. Autobuzele nu vor 
mai fi obligate să oprească în 
mijlocul drumului, iar călătorii 
să urce cum pot. (Al. VI.)

Monarhia, domnia și 
ignoranta politică

(Urmare din pag. I)

Adevăratele mobilui i ale celor 
ce au umplut cu fraze ziarul-afiș 
„România Viitoare” ies in eviden
ță din încercarea lor de a lamuri 
conținutul noțiunilor de Repu
blică și Monarhie Constituțională. 
Republica, în concepțiunea auto
rilor, este o formă de guvernă- 
mînt potrivită doar marilor statei 
dar chiar ți în acelea exista peri
colul însușirii puterii de către 
președintele ales ți pericolul in
stabilității politice. Pe clnd, în 
statul monurlix, regele domneș
te, pe deasupra societății, In nu
mele națiunii ți în mod ereditar. 
Deasupra monarhului sc 
doar Dumnezeu. Un monarh 
dă nimănui socoteală ți nici 
plicații, precum procedează, 
fapt doar dictatorii In pofida a- 
cestui adevăr elementar, autorii 
României Viitoare susțin că sis
temul politic al monarhici cons
tituționale este „cel mai modern” 
și mai potrivit statelor multina
ționale, pentru păstrarea ecliili-

află 
nu 

rx- 
dc

brului dintre „naționalitățile con
locuitoare”. Am ajuns, astfel, în 
sfirșit la ceea cc-i doare pe a- 
depții monarhiei in ceea ce pri
vește guvernarea României: noua 
și democratica noastră Constitu
ție, care consfințește structurarea 
statului de drept și încă din prii 
mul său paragraf că țara noastră 
este un stat național unitar. Iar 
de aici încolo lucrurile se leagă 
de pretențiile iredentiste de mo
dificare a granițelor statelor din 
perimetrul geografic al Europei 
Centrale ți dc Sud-Est, din fostă 
închisoare a popoarelor (ztustro 
Ungaria) șl pe care o revendică 
un oarecare monarh Von Habs- 
burg, înrudit cu cel de Honen- 
zolern rămas fără de țara. ca 
ex-regele Mihai. Cine se aseamă
nă se adună. Și-au dat mina, In 
numele unor interese antinațio
nale, monarhia cu domniile el 
și ignoranța unor politicieni re- 
prezentînd partide minuscule, fă
ră aderență populară, precum cel 
al monarhițtilor și al Partidului 
Ridicai Transnațional, cu sediul 
la Budapesta.

i.ru
p.n.ru
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Dacă te tal la un deget, oricare dintre noi ar putea spune că ș 
nu-i mare lucru. De fapt, nici nu prea e mare lucru. Numai că... 
lucrurile se complică. Poate nu s-ar complica, dacă ar exista și | 
pansament. Acea banală fașă, în vorbirea curenta, bună la legat . 
orice rană și la protecția oricărei plăgi descoperite împotriva in
fecțiilor.

Se pare că în ultimul timp, acest produs, specific doar farma
ciilor, spitalelor, dar și gospodăriilor personale ale oamenilor, a 
dispărut cu desăvirșire. Atit de mult i se simte lipsa, incit ai pu. I 
tea ajunge la concluzia că fabricile producătoare de pansament, | 
ori au dat faliment, ori au intrat în grevă generală, ori pur și i 
simplu nu mai produc. Spre disperarea noastră — și mai ales a

Fabricile de pansamente |
nu mai produc ? j

celor care au neapărată nevoie de acest produs — așa cum a fost | 
cazul domnului Șeulean Ianoș, muncitor la sectorul 8 al minei . 
Petrila. Accidentat la un deget, a avut nevoie de intervenția ca- I 
lificată a personalului dispensarului medical al minei. Spre sur- * 
prinderea sa, nici măcar acolo nu s-a găsit o bucată de pansament. | 
Omul a fost la spitalul orășenesc, apoi pa la toate farmaciile din I 
Petrila. Ba, a venit și la Petroșani. Tot fără succes. Pansament | 
nu a găsit nicăieri. |

Asta e. Pe Ungă atitea altele cite lipsesc, în domeniul medi- ■ 
camentației, ce mai contează o bucată de pansament.. lată un I 
motiv de reflecție pentru politicienii noștri, furați tot mal mult I 
de lupta pentru putere ți din ce In ce mai puțin de soluționarea * 
unor probleme sociale de maximă urgență, cum este cea a bazei 
mat -riale necesare sănătății. Dealtfel, se pare că in acest domeniu . 
s-au adunat cele mai multe rele. In vreme ce In farmacii și spi- I 
tale nu se găsesc de nici unele, guvernul nostru se preocupă de ■ 
finanțe, finanțe și iar finanțe, de parcă astea ar ține loc de toate | 
cite ne lipsesc. Ce-ar fi să mai coborim ți pe la locurile unde omul i 
du merge de plăcere? Zău, merită. (G.C.). I

Ne-arn internat
Scrisoarea pe caie nc-a.i tn- 

mis.o, domnule Victor Jugănaru 
din Uricam, ne pr.zin.a o siluape 
nu tocmai complicata, a cărei so
luționare este prevăzută in noua 
Lege a concediilor d? o hhnă. re
cent publicată in Monitorul Ofi
cial. Dumneavoastră chiar dacă 
aveți calitatea de pensionar, ati 
lucrat o perioadă de 8 luni la 
E.M. Valea de Brazi, după care 
v-ați retras pe motive de ;ănă 
tate. Considerînd că angalarea 
v a pus in postura de nou anga 
jat, ați fi avut dreptul la mini
mum 18 zile de concediu de o- 
dilină pe an, dacă ați fost înca
drat cu normă întreagă. Cum 
dumneavoastră ați lucrat doar 8 
luni, durata zilelor de concediu 
la care aveți dreptul se reduce 
față de 21, proporțional cu luni
le lucrate.

Potrivit articolului 5 din L<-gea 
privind acordarea concediului de 
odihnă aprobată de Parlamentul 
României, compensarea în bani 
(ceea ce cereți dvs 1 3 concediu
lui neefeotnat se face conform 
lrt°Tei _a“ a articolului m°n’io- 
nat: cînd contractul de miin"ă a 
încetat. Situație în care, după 
cum ne scrieți în scrisoare, vă a- 
flați și dumneavoastră

■fr
Domnule Ion Stancu, aveți 

perfectă dreptate, cînd afirmați 
că mai sint -oameni fără rușine

De foarte multă vreme, ne spune 
dl. Gheorghe Anton, om în virs- 
U, care a văzut multe la viața 
iu., blocul 11 de pe strada In
dependenței, din Petroșani se 
află lntr-o stare de pllns. Prin 
acoperi i, apa de la ploaie sau 
acum, după topirea zăpezilor, in
tra Ln apartamentele oamenilor 
de la ultimul nivel. Situația unor 
apartamente de la etajul IV este 
deplorabilă. Cel mai mare rău 
vine de la altceva. In acest bloc, 
apa potabilă nu ajunge la ulti- 
m il «-taj. declt cam o oră pe săp. 
tâmina ln rest, oamenii fac rost 
de apă de băut, de gătit sau de 
spălat, de pe unde apucă, pro
curarea apei fiind cea mai grea 
corvoadă. Despre apă caldă, ce să

mai spunem. N-au mai văzut bie
ții oameni așa ceva de mulți ani. 
Și-apoi nici cu căldura nu se stă
• • ^M0 0 M^M 0 0 0 MM0 0 MM 0 ^M

întrebări fără 
răspuns ?

0 M* 0 M^M 0 «MM 0 MMM 0 M«M 0 MMM •

altfeL Cu alte cuvinte, acest bloc 
este uitat de cei care ar trebui 
să și.l amintească mereu. Oa
menii suportă și se chinuie deși 
ii frămlntă ți multe alte griji. Se 
amăgesc că poate totuși cineva 
Iți va aminti că și acest bloc tre’

buie integrat ln Europa. Că doar 
spre ea tindem Și-atunci poa- 
V. vor avea și ei și câluură, și 
apă caldă, >i apă de băut si con
fort ți...

hnâ una alta, bieții oameni, 
deși au atitea lipsuri, au parte de 
taxe Care mai de care mai mari 
Și mai pe degeaoa- Și pentru a- 
pă rece, și pentru apă caldă. și 
pentru căldură... întrebările pe 
care le pun cetăți nu sint oare 
fără răspuns? De regulă ele, în
trebările, se calează doar spre un 
singur of De ce regia de specia
litate încasează bani de la oa
meni pentru servicii pe care nu 
Ie prestează 7

Grea Întrebare, greu răsnunsl 
(G.C.)

ei’iiM i ivii.isira
cure au furai in 1 .ic" iar ,11 ud 
„vin sau nvnesc ai u i ia vec i;j 
lor adăpost, sa n,ui ia -i »• ea 
ce a mai rămas'. V-am in,e c- 
și starea sufletească de care '-.n- 
teți cuprins, văzind că tov ui . . 
c-j e v r.feri'i nnt.niă mu 
padicurile". aspirînd, și acum 
la funcții pe care le-a avut su 
Ceausescu. Acuzațiile pe care 
le aduceți sint grave. Dară aveți 
și probe, puteți să-l acționați in 
justiție. Cred, totuși, că scrisoa 
rea pe care ați adr -sat-o re lac. 
ț iei trebuia s-o expe liați îns-isj 
fostu’ui demnitar comunist în 
cercați! (Gheorghe OI.TEANT’‘

*

După 43 de ani de muncă 
pensionarul Ioan Ghiță Cătălina 
din Lupeni, a rămas singur >1 
„în stradă". Are acum 66 de ani 
A fost căsătorit. Spunem a fost 
pentru că, urmare a sentinței da

Judecătoria Pe -o^anf, 
ii in‘vn»at di -~o.ia sa. Si-

<. a. a fus admis . sătoria 
ă iar I G.C eva at In
-e menuoneaze a vina 
.e.->l ■cerea „asăio iei re- 

lar lui G I.C. mul esu
• i/ite-te. Are un fu care 

casa lui D r ă \ .1 uaiea
1 u t'ă efectua . . ■ Ioan

ă ă ina a rămas pe dru
muri Pr ictic, ne s urea în 
cosit ui li^nței sale la redacție, 
do: mc prn scări S-a adresat 
p măriei Lupeni soliritind un 

!i’’. undeva unde doarmă
'ic. imposi'-il de o -'ționat 
' — i s-a răspuns să
Nimic de zis *»stc vinovat.

' n'i mato fi al-an ’on.iț -tră- 
zi ț.a 66 de ani Prim'-'i are 
con potența să rezolve '’-j ve_ 
dr ~i ’ n-a făcut-"1 ftnJ acum 

■mul a fost pus pe J-imuri.
Io in Ștefan)

I ~ — — — — — ------  —r —' ------ — — — —— —•

I Zmeul-Znipilor există
I Unae o fi Făt-Frumos ?
(Personajul la care facem relerjie. unoscut și arhicunoscut in 

lumea po-e?»iior, se puie uft 1 î' r..1 rt noi. Nu m.-j o
1 fabulație. Printre cite ne-a a ius l-.-m cruția se pare ca ne-a pri

copsit, din viemuri te lemu.t, ic 1 ut .le personaje, cm. n In-
, curcă zilele. Un zmeu al zmei or, s gur nu poate să treabă neobser- 
i vat, mai ales cind iși are săla vil intr un bloc de locuințe de pe 

vremea noastră și la un loc cu oam-.ni de-ai noștri. Cum necum, 
oamenii diritr-un bloc de pe strada Independenței s-au irezit cu 
el vecin și groaza a intrat în toți. Cele douăzeci de famiiu de pe

(scara zrneuiui, mai că nu tac Infarct cu toții cînd îl am făcînd 
scandal. Ce-i drept, nu strigă „aș minca și carne de om" dar cine

Ia 111 ercal să-i s.ea in eu <= de fur ■ , . vm'
de pătimit.

(Exasperați, oamenii s-au udrc.at pe ia fel de lei J for un, 
doai — doar Zmeu -Zmeii, r ;• - : ..ii potoli, ori se va întoarce

de unde a venit, lâsînd oamenii să-și va lă liniștiți de necazurile

Ilor co.idiene, fără spaima te rin T -ate încercările Io- au ră
mas insă fără folos. Zmeu Zrn. 1. >, făcindu-și pe mai d parte de 
j cap, terorizînd și mai mu t ■ r 1 ca:.- au neșansa să r vecini 

ț cu el.

(Parcă pentru a ne situa de i.--p:u in lumea pov-tior, în
cepe să ne para rău că i- 1 .in ■ . .01a ul bun c.i: 1 facă

ordine cu Zmeul-Zmellor nu .i face încă apariția.
Sa speram ca nu va in'-iizia pr«a mult. Altfel, cme ?ii<‘ vor 

. fugi in lumea poveștilor toate perj, '-ele pozitive... cit icspre 
rupne. toi ca in povești, „a lu.l 01 ■ ă (Cornel CALIOP'.'L)

Publicăm in cele ce urmează o «XTisoare interesantă pe 
tema Întortocheatelor căi spre adevăr, în speranța că vom

■ X 1 ,> S. tl IIU o: < j1 ■ 1'

Deși perioada retribuțiilor do 
calculul pensiei a fost solicitată 
In mod expres 1 aprilie 1983 — 
31 martie 1988, totuși funcționa-

ul.a . ;i

„Prin prezenta mă adresez dv. 
ca personal, sau prin persoanele 
competente din subordinea dv. pe 
baza actelor și prescrisurilor o- 
ficiale la care mă refer în cele 
de mai jos. să stabilească ade
vărul. In soluționarea corectă a 
cazului de mai jos, privind re
calcularea drepturilor de pen
sie, In raport de noile elemente 
de caicul (potrivit art. 7 din Le
gea nr. 3/1977 și a literaturii de 
specialitate redată In lucrarea 
Dreptul Muncii volumul 3 pag. 
313—316; 351 și editat în anul 
1-82 de către autorii Sanda 

Ghimpu, Ion Traian Șlefănescu, 
Gheorghe Mihanu și Beiigra- 
d-inu).

Pentru a scoate în evidență a- 
n -mite aspecte de încălcare a 
prevederilor legale este necesar 
a verifica Înscrisurile oficiale.

a) De la Oficiul de pensii al 
m mcipiului Petroșani, actele a- 
fla'e la dosarul 48309/1988, pentru 
a stabili că prin cerere-a <!e pen 
sionare a petentei Ghiouiescu 

Natalia Inreg. sub nr. 4349/28 12. 
1987, In temenii art. 2, 3, 10 șl 
49 s-a solicitat ca pentru cal
culul pensiei, să fie luată perioada 
01.04 1983 — 31 03 1988, unde
drepturile se stal ilesc ln baza 
Legii 3/1977 și Dec. nr 325/1983.

rul însărcinat cu calculul pensiei

a luai din proprie inițiativă, 
altă perioadă de calcul, r< s_ 
pectiv 1 august 1979 — 1 august 
1981 pe care a lnscris-o in tișa 
de pensionare. Vă rog a const.itu 
că fișa de pensionare a fost sem
nată la aceeași dit.ii, cu obiec- 
țiuni, dar de care nu s-a ținut 
seamă de către Oficiul de pm.ii 
Petroșani. Calculul pensiei lă- 
cin lu-sc pe baza datelor comuni
cate dc Circ, financiară Peir-j. 
șani prin actul 1077/25 maitie 
iJHt-, din care rezultă retnbi ția 
tarifară de calcul, incepind cu 1 
derembrie 1980. Se poate conffis a 
că actul 1077/25 martie 1988, care 
a fost luat in considerare la 
stabilirea pensiei, nu furniza d 1- 
teie din 1 august 1979, luate in 
calcul de Oficiul de p--nsii.

b) Concomitent, In baza I, gii 
3/1977 art 52 țy t 4, s-a fă ut 

apei ia Comisia Cuntrală de pensii 
de ia M.nistcrul Mumii și in 
temeiul Legii nr. 1 1967 acțiune 
ia Judecătoria Pelro?am inreg. 
tub nr. 2t72 i9ău car. a p.onu ,țjt 
sentința nr. 2994 clin 4 noiembrie 
1988 atacată cu recurs ia 11 uju- 
naiul județean H neuoara, dosar 
nr. 2022,1988 care a pion-nțal

Lv-cizta nr 21,10 lanuar.e 1989 
a.iUi.iid ae.ul adi.111,1.,11 „ V nr 
ru<i/ - niui . e 1. .. caic a stat 
li u.iza c-.c„ al i ,,-ii-c’i. I1.1..I 
ob, ba a c~i 1. 1............ai a eu-
baie.» an act pe |A i^fluJ 1 i i. 
P - .ilC . a — ■ ■ tc.il '.ic 1 Jba Jl 11
Cuie sa rezu.ic- u.,t 1 ir buțfgt h 
llluia de I rl.. a. sp JiXl| I;
<;i ui- p-.' ut c <

Ho.,! px-uu''; ■■ 11 -1 .4 Ff .1
n u 4 de pi c- .1 . - ac.a 1II-
IU ț d■ ■» â -î . . l 1 ' rl

sl. >i 1 1 P c _ 1 U I -
nu.u^11 î l'.lă l«- ; 11. i U 1. ■iiu?
nr. 2 4 .'/ivi-a, , :'.|Y •’< l
ni i ; liu n.l II;' ' - !' a 1 a ) Ii

< ar u J ... 1 ric i’* ro-

c) Decizia J 1 11 U'iiui
t-' n n . 21. 1 t " ■ v-’iy 1 . M
n tn' A in nr fit A
și n 1 ul ad ■ 1 • s rai v n 1

12,7/25 aprilie luo9. enus d<- 
Cuc. tniunciară Pc.roțum in 
buza seu.iuței ju icvuturești 21 IU 
ianuarie 19^9 au lusc timuse la 
Ducc-pa Județeană iDP.vlwb/ L. 
va cu scnsoaiea recuman Jrttă si 
confirmarea ne primire nr. 3961 
din 2u apri.ie 1969, in scopul re 
ca.cu.urii dreptul Ici de peri,;

Aceste acte nu s-au luat Io

. u. 1-g a verifica cu Ju.aeCa- 
toi iu i’.lro/uni a ti,.n<> a bli- 
niau.-i ul iviuiK.i p i .ui ,.1 So
ciale I aa; u. i-uU ■ >^Lcie
do. ar- lor 2n2 lUuo, 3a . ... ai 
41 1 JlUu..UrUI j-.ltjev.uu da a-cSte 
dos.i.e su resuiuie fără mei O
cum Ini- «re de la ÎWBli

Do.n a.e uneveor og
V'-r.t. a tusei i.suruc oi ai

a 
ia

AKULUS
.111 rel.a !li

i-- r n - Pi.tro.an. ' 9 .6, ae
i: Ju .ituriu 1'1110 sar
217..' .s și 3'03/1 <'0 . ■ are 

-ii ișate donareh .'3/1991 și
1...71988 alt lii-.ii ' J.i ju- 

rin pentru a con ta și da 
fitâții c.-ra» .ei ul b, ’.iutic 

■ mii ni. n . 'ă »i .n pie- 
in 1,., iu. i ie lat, și 

im a luse .a uideplinire
1 ;■ •.li'iii-. I-.- rj kcăl 're '

Jrm -iv i rep ii :i : 1 ex- 
, .1 ... . erbrile și

in., 1 s'.ar" î< fapt am 
1 Prn- tir.•’.Liril i.oc.de 

i- r;n p'it . irn Inreg 
««Ii. r- i'i'i l-.-i r tm ■. I ’" dar 
eare {■• • 'r rr■■ 1 o I 1 ' 8

-ii s-a < - nl-

t GtlfJ’A
P Ir ..11

i.oc.de


ZORI NOI JOI, 20 FEBRUARIE 1992

fi ct na Mea internați qnală
Recenta întîlnire de la Minsk, 

acolo unde se si-mna, acum două 
luni și jumătate, acordul de con
stituire a Comunității Statelor 
Independente, a scos in relief 
neînțelegerile și tensiunile dintre 
șefii republicilor ex-sovieticc. Li
beralizarea prețurilor, primul pas 
către economia de piață, are ca 
efect direct, așa cum era previzi
bil și cum știm din experiența 
noastră, degradarea vieții oame
nilor care se văd neajutorați în 
fața lipsurilor de tot felul. A- 
ceste valuri de nemulțumire 
populară deu multă bătaie de cap 
lui Boris Elțîn, a cărui populari
tate scade vertigino-.

Scopul ultimei reuniuni era

Tensiuni între Moscova și Kiev
acela de a guși o soluție în do
meniul militar de car ; se inte
resează in cel m înalt grad 
SUA, vizita lui James Baker fi
ind fără echivoc. Ideea unui co- 
nian lanient unic al armatei este 
respinsă in primul rînd de Ucra
ina, Belarus, Moldova și Kazah- 
stan. Fiecare stat vrea propria 
armată, existența unui comanda, 
ment unic amintind o revenire 
la timpurile revolute, dar pe care 
nimeni nu le va uita prea cu- 
rînd. Punctul de vedere al lui 
Leonid Cravciuc este inflexibil : 
armată proprie și controlul unei
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părți consistente din flota stați
onată in Marea Neagră. Tensiu
nea dintre Kiev și Moscova este 
alimentată de o altă felie a mă
rului dis crdiei — peninsula Cri. 
meea. In aceste circumstanțe 

s< arta reuniunii de la Minsk era 
previzibil că urma să se încheie 
fără nimic promițător.

Mult mai realist este Nursul- 
tan Nazarbaev, președintele Ka- 
zahstanului, care și-a exprimat 
opinia că în Comunitatea State
lor Independente ar trebui creat 
un organism după modelul Con. 
Slliului Europei. Este imposibil 
să Se prognozeze dacă un aseme
nea organism ar fi eficient în 
condițiile atît de radical diferite 
într-un teritoriu imens în care 
se ivesc noi șl noi tensiuni în
tre naționalități. Focarul de pes
te un deceniu din Nagorno.Ka- 
rabach are corespondent ți in alte

zone din Caucaz dar și din Asia. 
In aceste împrejurări social-eco- 
nomice din Federația Rusă — 
scăderea puterii de cumpărare a 
rublei, creșterea inflației, stag
narea economică, valuri de pro
teste ale populației din marile 
orașe, Ucraina și Belarus sînt în 
poziții privilegiate. In sfera di. 
sensiunilor dintre Kiev și Mos
cova a intrat și biserica, ce se 
declară autocefală, independentă 
în spiritul tradiției multiseculare 
de Moscova.

Este cît se poate de limpede 
că acum sînt doi parteneri pu
ternici de discuție, Boris Elțîn șl 
Leonid Cravciuc, în jurul cărora 
se vor grupa ceilalți președinți 
de republici mai mari, cum este 
Kazahstan șl Belarus, sau mal 
mici. Dar evenimentele sînt încă 
la început, ele vor spori în cu- 
rînd în intensitate șî comple
xitate.

Tibcriu SPATARU

VLND camion 5 tone Diesel, telefon 41610 ; 43782. (491).

VlND Fiat 1 500. Viitorului, bl. 4, sc. 1, ap. 1, Petroșani. După 
ora 14.

CUMPĂR contract apartament zonă centrală cu 2—3 camere. 
Telefon 41733, intre orele 8—14. (500).

DIVERSE

Lumea valutei, valutele lumii

SOCIETATEA COMERCIALA „SCAT“ — S. A. PETROȘANI 
Șocala de șoferi amatori, str. Mihal Eminescu, nr. 17, anunță 
Începerea unui nou curs de școlarizare în vederea obținerii per
misului de conducere categoria B, care cuprinde : 30 ore practică 
auto ; 20 ore legislație rutieră ; 15 ore cunoașterea automobilului. 

Taxa de școlarizare — 9 000 lei.
Ultima zi de înscriere — 28 februarie 1992 (503).

*
ASOCIAȚIA FAMILIALA „SANDY BEL“ PETROȘANI, 

str. Horia, vă oferă la prețuri accesibile, o camă diversificată 
de articole pentru copii (scurte, pantaloni, cămăși, pulovăre, se. 
turi pentru nou născuți) Zilnic 15—19 1 '■.îmbăta 10—13, 11—18 j 
duminica 10—13. (504).

☆

SRL. — PET-PET-TRAVEL efectuează transporturi cu ca
mionete de două tone, acoperite. Informații șl comenzi, zilnio 
Intre orele 8—12. Telefon 41919. (510).

Cotația principalelor valute Ia Casa de schimb valutar a Bân. 
cii Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru ziua de 19 fe
bruarie, după cum urmează :

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SUA 365 383
Marca germană 225 236
Lira sterlină 648 680
Franc elvețian 250 262
Gulden olandez 200 210
Franc francez 66 69
Shilling austriac 32 33

Casa este deschisă zilnici intre orele 8—12.

SCHIMBURI DE f 0(1 INȚ,\

SCHIMB apartament trei camere, două băi, două terase, Is- 
croni, str. Bujorului, bloc CI. etaj I. ap. 9, cu similar Petroșani, 
exclus Aeroport. (497).

PIFRDER!

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hogea 
eliberată de P. C Petrila O declar nul. (496).

Adrian,

COMEMORĂRI

■ . SCUHS 5aSc ăptamini do lacrimi si durere de cînd
iubitul nostru soț, tată și ginere

D RAG U LESC U CONSTA NT IN
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Veșnic vei rămîne in amintirea noastră. Soția, fiica și soa- rrn / >0 ? i 1 '

SOȚUL, copiii, nora, ginerele șl nepoții 
a șase Saptamirii de Ja decesul scumpei lor 
și bunici

amintesc împlinirea 
sofii, mame, soacre

ARZ ILEANA (II.U.Ș) 
NU te vom iuta și te vom căuta veșnic. 
Mulțumim acr-astă cale cr lor care au 

drum. (459) ultimul

Un pios omagiu la împliniri., 
a fost Un minim .1 soț și t ită

condus-o pe

NEGRU CONSTAN TIN (5!! ani)
Dumic zt n s'i.I odilin asen. (51,p

R' d.i< (ia si admiriistiațit) : Petioșani, •■(r. N

Societatea comercială 
de construcții CONPET SA 
cu sediul in municipiul Petroșani, str- 1 Decembrie nr. 90, 
telefon 11152, 42150, 42151, oferă, prin secția SUT Live- 
zeni, str. Falnicilor nr. 11, telefon 41630, următoarele 

servicii :

— preparat și transport betoane (minimum 5 mc)

— Închirieri utilaje terasiere (excavatoare, buldozere)

— închirieri utilaje de ridicat

•— confecții metalice

— prefabric >c;

Ora de închidere a ediției: 14,

llalei'seii. rir 2 cicloane
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Programul TV.
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USI A.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de Ungă noi.
13.20 Jazz-magazin.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Preuniversitaria.
14,55 Jocurile Olimpice de iarnă.
16.30 15, 16, 17, 18.
17,00 Microrecital Ricky Nelson.
17,15 Vîrstele peliculei.
17,50 Pro patria.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă.
19,00 Reporter '92.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20,45 Studioul economic.
21.10 Film serial. Dallas.
22,05 Reflecții rutiere.
22.20 Recital Nathalie Cole.
22.35 Televiziunea vă ascultă 1
23,05 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.35 Gongl
0,05 Pro muslca.
0,30 Jocurile Olimpice de iarnă.

HOROSCOP
PEȘTI

(10 februarie — 20 martie)
Datorită intervenției unui prie

ten, veți putea să vă procurați, 
la preț convenabil, Un lucru mult 
dorit.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Insistența dv este puțin supă- 
rătoara, dar scopul va fi atins 
în timp util.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Vă prindeți într-un joc ce în
seamnă mal mult decît dragoste 
la prima vedere...

GEMENI 
(22 mal — 21 iunie)

Intriga dv. este dată în vileag, 
nu din răutate, ci prin indiscre
ția comisă de ultimul venit...

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Sînteți pus(ă) în situația deli
cată de a lupta pe două fronturi, 
cu efective reduse

LEU
(23 iulie — 22 august)

Zi caracterizată prin detașarea 
totală de evenimente, trăită în 
sferele înalte ale lipscj oricărei 
griji.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Intervenție reușită în stinge

rea unul conflict ce tindea să 
evolueze spre violență.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Aminarea continuă a momen

tului destinat punerii cărților pe 
masă vă avantajează.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Cea mai bună soluție, pentru 

a evita un scandal, e să evitați 
punerea în umbră a realizărilor 
altora.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Ambiția dă roade dulci, numai 

dacă n-o lași să te stăpînească.., 
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Intuiția perfectă și gîndirca 

limpede, dublate de o mare pu
tere de muncă, vă asigură supre
mația în grup.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Dimineață însorită, amurg în 
cețuri...

VâDEO 
♦ Fium

I — orele 11, 15, 17: JOCUL 
’ MOI IȚII; arte marțiale <u Bruce 
ILce.

— ora 18,30: OMUL FERAS- 
I'IRAU; acțiune, spionaj cu Mie- 

liacl Caln.

M<nt.nl.H: 41662, secții: 41663, 42164


