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Parlamentul a acordat 
subvențiile cerute 

de R.A.H. Petroșani
Aloci., unea domnului deputat VALERIU BUTULESCU în 
ședlnp comună a celor două Camere din 10 martie 1992

Domnule președinte !

Djainnv.ur și domnilor parla
mentari I

Corni .ia parlamentara pentru 
minerit p are in acest moment 
am onoai -a să o conduc, a pri
mit și a analizat punctul de ve
dere al m.norilor din Valea Jiu
lui. Compui >i-a însușit acest 
punct și ■»<.• nmte datoare să vi-1 
prezinte și iv

— Regia Autonomă a Huilei 
Petroțam unică producătoare in- 
dustrialu ae huilă energetică și 
cocaficabilă din România Iși 
desfașoara activitatea in doua 
bazine m.niere — Valea Jiului 
și Banat — Anina — fiind con
stituite din 17 exploatări miniere. 
5 uzine de preparare și o multi
tudine de unități economice co
laterale, direct legate de indus
tria minieră

Baza continuării și dezvoltării 
activității miniere In zonă o con
stituie :

— rezei va industrială In vo
lum de un miliard tone huilă, 
la un gra i de cunoaștere ce a- 
sigura o continuitate in exploa
tat'. pe o durată de 140—150 de
• ru

calit-'t<-d >uperioară a huilei 
creează premisele existenței h- 
nei piețe <e desfacere, avind be
neficiari tradiționali în industria 
siderurgică energetică ți consu
mul populației ;

— potențialul funcțional de 
fonduri fixe existente în Valea 
Jiului, infrastructura conexă for
mată din drumuri, căi ferate, re
țele electrice, alimentări cu apă. 
precum și resursele umane din 
zonă In s’ructură adecvată ra
murii extractive, cuprinzînd a- 
proape 50 mii salariați

Din stu uul de perspectivă re
zulta o cr<-stere a cererii de 
cărbune de peste 130 la sută In 
perioa ia 1992—1995. față de 1991.

sți-cific pentru industria mi- 
nici i este faptul că. odată cu 

consumarea capacităților de pro
ducție, se distrug și lucrările 
miniere aferente, fapt ce Impu- 
n ’xecutiH con' in1,ă de lucrări 
mmiere noi care să realizeze 
capacități de Înlocuire a celor 
consumate In procesul de ex
ploatare

Pentru realizarea producției și 
lucrărilor miniere programate in 
limita subvențiilor și alocațiilor 
bugetare solicitate. Regia Auto
nomă a Huilei se obligă să a- 
plice un program sever de reor
ganizare și restructurare după 
cum urmează :

— desprinderea sub forma u- 
nor societăți comerciale a cinci 
unități ce desfășoară activități 
auxiliare ;

— închiderea a trei mine In 
cadrul sucursalei B mat — Ani
na. Este vorba de minele Siner- 
sig — Lugoj, Camenița și Da- 
rova ;

— redistribuirea cîmpurilor de 
abataj și concentrarea producției 
de cărbune în sectoare miniere 
cu capacitate minieră de 350 tone 
pe zi ;

— oprirea executării unor lu
crări miniere de deschidere a 
zăcămintelor cu perspective re
lativ îndepărtate de exploatare.

In cazul neasigurăril surselor 
de finanțare solicitate. Regia A- 
utonomă a Huilei Petroșani nu 
poate executa lucrările strict ne" 
cesare mc:.,inerii actualei capa
cități de producție, aceasta scă- 
zlnd catastrofal plnâ In anul 
1995 la circa 1,5 milioane tone 
pe an, ceea ce ar reprezenta un 
sfert din actuala producție, fapt 
care ar echivala cu concedierea 
a 63 la sută din personalul exis
tent.

Doamnelor și domnilor senatori 
șl deputați I

Față de situația analizată de 
Guvernul României și prezentată 
In fața dv., ținlnd cont de pers
pectivele și necesitățile econo
miei românești vă rog respectuos, 
în numele celor 200 mii de su
flete din Valea Jiului să susțineți 
acordarea subvențiilor și aloca
țiilor solicitate.

Regia Autonomă a Huilei se 
obligă să Justifice folosirea fie
cărui leu din subvențiile cerute. 
Ele reprezintă minimul necesar 
pentru a menține in stare de 
funcționare extracția de cărbune 
cocsificabil In România. Industrie 
In care s-au investit sume enor
me vreme de peste 100 de ani.

Vă mulțumesc pentru atenția 
acordată.

N.R După această intervenție, s-a supus la vot acordarea de 
subvenții pentru RAH Petroțam pe anul 1992. Propunerea a fost 
adoptata, obținind voturile majorității senatorilor și deputaților.

Nu vom avea grîu la vară. Nu e liniște in țară. Din serviciu ne 
dau afară. Prețurile dau să sară. Am dat-o cu toate-n bară. Mai 
rău ca odinioară. Vai de biata țărișoară !

Dar noi slntem veseli, Încrezători și plini de umor, ca piața 
ț de bișnițari, ca stîlpii și zidurile de poze cu eventuali primari. 
I Pășim haiducește, cu căciula pe-o ureche, spre mindra Evropă. 
’ Nimic nu ne mai poate opri. Nici gazele lacrimogene, nici scu-
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CÎT COSTĂ O MISS?
8 000 lei, 20 dolari, 2000 forîr.ți

N-avem tractoare și motorină pentru arăturile de primăvară, i 
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turlle și nici icnetele neputincioase ale ziaristului pîrît Corcodel, . 
care se screme să scrie un interviu (capodoperă a genului publi- 
cistic), cu „tătucul" său — dl. Miron Cozma. Așa că, nici 
blemă 1 Nimic nu ne oprește...

...Ca dovadă, iată cu ce ne blagoslovește democrația, 
tot uitat pe la alte curți mai mari, și-am Învățat numai 
bune. O fată de 17 ani a devenit brusc, instantaneu și 
dată — honorls causa, bănuim — MISS 8 MARTIE VOX MONTIS. 
Cît a costat acest titlu? 8 000 lei, -£0 dolari și 2 000 forinți. La 
„negru", 20 dolari X 350 Ici = 7 000 lei, 2 000 forinți a 5 lei = 
10 000 lei. tn total, mlss discoteca a „săltat" 25 000 lei. E o sumă, 
dacă te gîndești că a fost clștlgată după două-trei blțlieli pe ring.

Iată că nu e cum zic gurile rele, domnule f Rămîne tn dls- 
ț cuție doar o singură întrebare : mlss, miss, dar ce ne facem cu 
Î arăturile de primăvară ?

o pro-

Ne-am 
dc-alea 
rllntr-o

ESCU
I
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’ Incurabilul balcanism
•
I Deși data alegerilor generale este In

certă, aproximindu-se la întîlnirea de la 
Cotroceni doar luna, iunie, o stare de a- 
gitație, ca să nu_i spun îngrijorare, se 
semnalează chiar In Parlament. Și pentru 
că noi slntem aici, la porțile Orientului, 
ideea despre democrație are o coloratură 

1 speciala. Acest balcanism l-am sesizat din 
punctul de vedere expus de senatorul 
Gheorghe Dumitrașcu, dumnealui apreci
ind ca „fiind nedemocratică stabilirea ți
nui prag minim" pentru reprezentarea U- 

, nei formațiuni politice In forul legislativ, 
i In Germania, de pildă, formațiunile po

litice care nu întrunesc, la alegeri, cinci 
' la sută din sufragii, nu intră In Bundestag. 
1 La noi se vorbește de coborîrea acestui 

procent la trei la sută. Slntem mai tole-
1 ranți, cel puțin In această etapă de tato

nare, dar tot nU-t bine, democrația noas
tră este cu totul și cu totul originală, 
scăpîndu-se din vedere, interesele națio-

I nale și prevallnd cele individuale, Invcș- 
imlntatc „plăcut și democratic".

Un astfel de „prag" Iși are un rost cit
1 se poale de rațional, fiind singura mă

sură care va face ordine In pădurea po
litică tropicală din țara noastră. Dacă 
slnt, probabil, vreo sută și Jumătate de 
formațiuni politice, o adevărată puzderie.

1 Tlbcrlu SpATARU
(Continuate in pag. a 2-a)
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în tunelul timpului
Ani de-a rîndul am mărșăluit, sub im

boldul sloganurilor triumfaliste spre un 
„viitor de aur". Cînd, după mari eforturi 
și sacrificii, speram că ne apropiem de 
viitorul atlt de rlvnit și mai ales atît de 
mult clamat, am trăit dezamăgirea totală. 
După încă doi ani și Jumătate, după ma
rea trezire, sperind din nou că, după anii 
privațiunilor și speranțelor deșarte, ne 
așteaptă, in fine, un viitor mai bun, spe
ranța se transformă și de astă dată în 
dezamăgire. Sărăcia și sfidarea ne con
ving, pe zi ce trece, că soarta iar ne-a 
Jucat renghiul. Sînt sacrificiile perioadei 
de tranziție... ni se explică. Și, pentru că 
n-avem ce face altceva, ne lăsăm con
vinși că... asta e I

Apropo de tranziție, un țunoscut, spe
cialist In minerit, îmi pune nu demult 
următoarea întrebare : „Ai fost vreodată 
Intr-o galerie, pe un orizont părăsit de 
mult timp ? Ei vezi, cu un asemenea o 
rizont — un tunel cuprins de uitare, de 
întuneric și liniște — asemuiesc eu si
tuația noastră In perioada aceasta, nu
mită de tranziție. Orbecăim prin clisa 
depusă la baza galeriei, respirăm aerul 
Jilav și plin de miasme, ne lovim unul 
de altul, ne mai dăm cu cotul, ne mai și 
Înjurăm din mers. Și înaintăm gîfîind In 
"tunelul timpului». încotro? I-a orizont, 
leocamdată, nici un licăr...".

loan DUIJEK

(Continuare In png. 8 2-8)
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LUME, L U M E... 'FACEȚI DREPTATE OAMENILOR!
- - — -

După doi ani, 
din nou

La psihiatrie a fost internată 
sîm^a'.a. Marți, cinci am stat de 
vorbă cu ea, a început să-și a- 
ducă aminte cîte ceva din ce i 
s_a intimplat.

îmi spune mai întii că in acea 
Zi. joi dimineață, s-a întilnit cu 
o prietena, bentița. „Lenuța și 
ma. cum ?“. „Lenuța și... nu mai 
țin minte. Cu Lenuța asta mai 
umblam cînd și cind ; cind ne 
întilneam. Așa... Am mers cu 
ea la bar. Ne-am pus la masă 
și barmanul ne-a adus cafelele. 
Am băut și după aia m.am tur
mentat tare. Mă durea capul 
tare de tot. După aia am fost 
dusă la locuința lui C. M-a vio
lat". „Au fost și alții acolo?" 
„Nu știu dac-au fost și alții. A 
doua zi, m_am trezit pe bancă 
lingă blocul lu’ mătușă-mea. Nu 
știu cum am ajuns acolo. Niște 
copii au zis că au văzut cînd 
m-au coborit dintr-un Aro“.

II.G.P. are șaisprezece ani. Nu 
este la prima experiență de a_ 
cest g. n. Îmi spune că prima a 
avut-o acum doi ani, pe cînd 
locuia .u tatăl ci bun. intr-o lo-

vio iată
calitate din județul Constanța. 
S_a petrecut cam in același mod. 
O prietenă i-a zis „hai să mer
gem la ăla, că ne cintă la chi
tară și ne pune muzică". Au 
mers, colega a dispărut repede 
și ea a rămas cu „ăla". Care a 
început să-i rupă hainele de pe 
ea și... „După aceea ai mai fă
cut-o ?“. „Da, de ce să zic nu. 
Cind mi-a mai plăcut de cîte 
unul, i-am dat voie. Dar nu
mai o dată". La Petroșani locu
iește cu maică-sa, care trăiește 
in concubinaj cu un tip mai 
tinăr ca ea. „Din cauza lui am 
probleme acasă. El a încercat dc 
mai multe ori să se dea la mine. 
L-am reufzat și de-aia o tot în
tărită pe mama împotriva mea". 
„A fost cineva sîmbătă sau du
minică la tine la spital ?“. „Ni
meni", inii răspunde, după care 
își aprinde un „Carpați".

Trage cîteva fumuri și rămine 
pe gînduri. După care, fără s-o 
mai întreb ceva, murmură mai 
mult pentru sine : „După ca
feaua aia, nu mai simțeam cc-i 
cu mine".

Gh. O.

După gratii
Nicola<’ Goia, ’ionar la u- 

nitatea 47 a Societății Comerci
ale „Unic" S A. Vulcan e tot un 
fel le „apropitar din ăsta". In 
magazinul lui, „de toate", negli

jență cît cuprinde, adaosuri co
merciale mai mari dccit cele 
declarate, crczînd că are balta 
pește. Dosar penal. Asta-i 1

Penale si contravenționale» »
Valița Ciocănel, de la fii nța „I-’lorcxim" S.R L. — depășirea 

adaosului comercial declarat, dosar penal; Murgei Ion din Tg. 
Jiu — Încălțăminte, la fel cu adaosul, dosar penal ; Burzan Va- 
•■ilc din Hune loara — 15 mii lei și confiscarea mărfurilor, adică 
ine.i 47 mii lei ; Bărbăcaru Constantin, unitatea nr. 22 I’ctrila a 
„Realcom" S.A. — carne stricată la vinzare, amendă contraven
țională, iar Indilh Sini an de la cofetăria „Dclia", str. Slătinioara, 
nr 2, care a confundat comerțul cu orice altei va, a primit a- 
m. ndă contravențională.

S.i ri urioașț, m, recoltă, nu glumă!

i Trafic de
. Doamna Violeta Costin, din Petroșani, ne-a 
’ adus la redacție un memoriu care a fost îna- 
• intat, spre soluționare, și Parlamentului Româ- 
ț niei, memoriu pe care îl publicăm integral, 
I deoarece concretizează o stare aproape genera- 
ilizată a societății noastre.

„Subsemnata Violeta’Costin, vă rog să anali- 
• zați situația in care mă aflu eu și familia mea, 
I compusă din soț și doi copii minori. încă din 

IU octombrie 1990 mi s-a încheiat contract de 
I închiriere nr. 2147, eliberat pe data de 12 de- 
l cembne 1990, în urma deplasării agentei de 
ii sector în zona acestei adrese.
i Agenta a luat declarații de la trei vecini, a 1 somat-o pe fosta locatară, doamna Oprea Sil

via, prin adresa nr. 15338/29 noiembrie 1990, 
. să se prezinte la EGCL Petroșani pentru clari

ficarea situației locuinței de la adresa sus-men- 
“ ționată, s_a deplasat la IPCVJ pentru luarea 
! situației exacte a doamnei Oprea Silvia. In 
- urma acestei concluzii s-a stabilit că această 
» doamnă este plecată din localitate, cu atît mai 

mult cu cît la EGCL venise și adresă de la 
1 Asociația dc locatari nr. 5 Slătinioara — Car

pați Petroșani, prin care se anunța faptul că 
i aceasta și-a ridicat fondul de rulment pe data 

de 14 octombrie 1990, ceea ce justifică părăsi- 
; rea domiciliului de mai sus, fapt dovedit prin 

adeverința nr. 163/11 septembrie 1991.
Trebuie menționat faptul că doamna Oprea 

Silvia, înainte de plecarea la Satu Mare, pe 
data de 16 noiembrie 1990, cu art. 11b (la ce- 

' rcre). conf. adeverinței nr. 7162/4 iulie 1991, nu 
] a locuit la această adresă, deoarece și-a luat 
• concediu neplătit, deci cu o lună înainte de 
[plecare a lăsat în chirie pe domnul Heisu Pa- 

vel (fără forme legale). Interesul pentru această 
i casă îl are familia Pristavu care a venit și la 
| mine acasă pentru «a mă stimula material», să 

renunț la apartament, spunîndu_mi atunci că 
1 a dat și doamnei Oprea Silvia o oarecare sumă 
1 de bani (martoră este mama mea).
’ Deși aveam contract de închiriere, întocmit 
I din 18 octombrie 1990, pe data de 2 noiembrie 
>, 1990 EGCL-ul acceptă o sumă de 43 291 lei, 
I conform chitanței nr. 0468780, de la doamna I Oprea Silvia pentru a cumpăra apartamentul

girant fiind Pristavu Sorin. Ulterior, adică pe 
Idata de 6 decembrie 1990, EGCL-ul a acceptat 

și o nouă repartiție pe numele de Pristavu O- 
limpia, conf. adresei nr. 12370. După ce s_au I înțeles între ei la EGCL, pe data de 12 decem
brie 1990 mi-au dat mult rîvnitul contract de 

i închiriere, ulterior acceptîndu-mi și cumpărarea j apartamentului, ceea ce reiese din adresa nr. 1 1087/5 februarie 1991. La o lună după mutarea
în locuința de la adresa sus_menționată, am I aflat cu surprindere că doamna Oprea Silvia
m-a acționat în judecată. Din motivele invo- 

Icatc de aceasta reieșind faptul că, la data ple
cării (16 noiembrie 1990) doamnei Oprea. în I apartament locuia fostul soț, fapt ce se dove
dește a fi o minciună deoarece din adeverința 

!nr. 1686/4 noiembrie 1991, reiese clar faptul că 
domnul Oprea Alexandru a plecat din Petro- ’ 

ț șani la data de 1 septembrie 19°0. Din aceleași 
1 motive doamna Oprea Silvia și-a dat adresa 
i tot la aceeași familie Pristavu, deși ca era ple- 
* cată la Satu Mare.

QUO VADIS?
Incurabilul

(I riniire din pag. I)

balcanism
aceasta este o dovadă, irefutabilă, a de
mocrații i. Insă cum democrația presupu
ne muncă, ordine și disciplină, este fi
resc să existe și o prevedere electorală 
fără echivoc : pragul minim de voturi. 
Tot felul dc statistici stabilite după ale
gerile locale au semnalat că o mulțime 
de formațiuni politice au însumat chiar 
sub unu ia sută din voturile exprimate, 
demonstrând, încă o dată, daca mai era 
nevoie cumva, că p «te o sută de pai tidc 
sînt necunoscute cetățeanului, avind un 
caracter strictam ite loial.

Oamenii și-au clarificat opțiunii» poli
tice, dar mulți au tot o atitudine circum
spectă, ca să nu mai amintesc tineretul 
care trăi ?le o dramatic i derută, elocvent 
exprimate in ri Iii abil procentaj al ab
senteismului.

Chiar aici, în Vnlcn Jiului, cetețen,, au 
votat, ca in multe orașe, in primul lind 
pentru schimbare, fiind saturați de o 
i’ ție de doi ani, pretutindeni pi mi u ii, 
" ! ; ui f.iiă vocații1 și trandafirii de con- 

: î, nu f< t oamenii Frontului Sal- 
' ctionale. Dar ac- sie fapte ro

ii'.! mai au nici ci rckvanț,. acum, 
<r‘ mt o te altceva, anume ț i a in •- 
’> • ■ tă ..i in- -.t 'nl.'î c umiunie e-

lectorală înainte ca aceasta să înceapă. 
I’ină la Jumătatea lunii aprilie vor fi re
structurări demne de toata atenția. Este 
puțin probabil că se va mai păstră ne
schimbată Convenția Democratică, întru- 
cît audiența unor formații a înregistrat o 
creștere a popularității (l’NL), altele sînt 
tot la cote modeste (P.N.Ț.C.D., P.A.C.. 
P.S.D R.). Perspectiva alegerilor accentu
ează nn proces de divizare a unor for
mații pe care le credeai la adăpost, cum 
e cazul Pai vidului Di mocrat Agrar. O 
situație specială este în regimentul Fron
tului Șalvarii Naționale’, unde fricțiunile 
sint notorii. Că va fl o sciziune la nu 
prea îndepărtata convenție o știe toată 
lumea, intrucit lupta pentru putere a în
ceput din Parlament spre exterior. F.-de 
contestat liderul național, domnul Petre 
Roman, și produce multa îngrijorare -că
derea populai ității formației, criteriul di 
apr ieri' fiind alegerile locale.

Tu ite acest" a au loc „pe ii-," deoarece' 
aic i, la nivele locale si jii lețcm-, e ofi
cii ut i apatii- si doniță. Doar consiliile 
și primarii si-,ui luat atrilaițiil iii s-rin», 
sâ nu d' zama'tc’.c'.c a o.miei,ii cai'- i-au 
alo,. Dacă aici este stabilit i'o, parlamen
tarii „împing" alc-oi-rd - în n'ia'o m.ii in 
c nlo, pi in vara.

locuințe
.Acționîndu-mă în judecată, conform dosaru

lui nr. 154/1991 (dosar aflat în prezent la Pro
curatura Generală a României), și necunoscînd 
faptul că unui act legal Întocmit îi trebuie de
monstrată valabilitatea, nu am adus probe do 
veditoare, motiv pentru care judecătoria Pe
troșani și apoi Judecătoria de la Deva, au dat 
cîștig de cauză doamnei Oprea.

Din sentința civilă nr. 729/1991 reiese aceeași 
minciună, cum că această doamnă a fost nevo
ită să părăsească domiciliul comun datorită 
faptului că soțul provoca scandaluri și consuma 
abuziv băuturi alcoolice, deși acesta era plecat 
de două luni și jumătate la Timișoara.

In prezent, eu am acționat în judecată, prin 
dosarul nr. 14362, pîrîtele : RAGCL Petroșani, 
RAH Petroșani și doamna Oprea Silvia, pentru 
anularea vechiului contract de închiriere al 
doamnei Oprea (ținînd cont și de faptul că de 
cînd mi s-a încredințat contractul de închiriere 
nr. 2147, eu și RAH Petroșani suportăm cheltu
ielile). RAGCL să țină cont că de la plecarea 
doamnei nu sînt numai șase luni și. în același 
timp, să mi se demonstreze care este culpa mea, 
intrînd într.un apartament în mod legal.
- Deși din 30 octombrie 1991 a fost sesizat 
RAGCL-ul, prin adresa nr. 58960, de către RAH 
Petroșani, că, în prezent, sînt la Procuratura 
Generală a României, cu dosarul nr. 154, pen
tru promovarea unui recurs extraordinar, am 
fost și personal însoțită de domnul consilier 
juridic al RAH Petroșani, domnul Blendea Ma
rin, aducindu-i la cunoștință doamnei Ncgrea- 
nu că situația apartamentului nu s-a clarificat, 1 
deci sîntem încă în litigiu, și ca atare să nu 
accepte cumpărarea apartamentului de către 
doamna Oprea Silvia. Toate acestea le-am 
menționat și prin reclamația făcută la RAGCL 
Petroșani, cu nr. 3212/6 decembrie 1991. doam
na Negreanu a acceptat pe data de 14 noiem
brie Î991 suma de 53 518 lei și. în același timp, 
aveam și proces la Tribunalul din Petroșani.

Din luna noiembrie 1991, ne judecăm la Tri
bunalul din Petroșani, în prezent aflîndu-ne în 
situația de a nu primi pronunțarea la acest 
dosar, deoarece președintele completului de ju
decată, domnul Iacob, este bolnav. Oare sîntem 
noi vinovați (întreaga familie) pentru că 
RAGCL-ul se ocupă de AFACERI ?

Oare vom fi obligați noi să fim evacuați din 
apartamente, noi care trăim, muncim în Valea 
Jiului, și vrem să ne creștem în liniște copiii, 
în favoarea unei femei, care are interesul nu
mai să comercializeze acest apartament. în fa
voare unei femei care, după numai patru ani 
de stat în Petroșani, are mai mult drept decît 
noi care am crescut, am învățat, am trăit din- 
totdeauna în Petroșani ?

E posibil ca să-mi ducă copiii la o casă de 
copii, lucrurile în magazia RAGCL, iar noi să 
stăm la hotel (după cum ne explica un poli
țist) ?

Pentru această problemă gravă la care s-a 
ajuns, vă rugăm, domnule redactor-.șef, să ne 
dațl ajutorul de care avem nevoie, în sensul 
dc a nu lăsa ca apartamentele să fie comerci
alizate și de a ne lăsa și nouă liniștea de care 
avem atîta nevoie de a ne crește copiii".

în tunelul timpului
(Urmare din pag. 1)

Mi-a venit in minte această imagine, pre
zentată destul de sumbru dc interlocutorul 
meu, auzind zilele trecute, la televizor, 
platforma de „viitor" a liderului național 
al FSN. Șarmant, ca întotdeauna, convin
gător prin stilul ferm și captivant al re
dactării, expozeul s_a vrut o moțiune, 
prin care liderul național și-a expus pro
gramul privind perspectivele, viitorul ță
rii. Un program ambițios, prin care, de
finind Frontul ca partidul democratic a) 
reformei, și pentru reformă, împotriva 
restaurației dc dreapta, arhaice, și dc 
stingă, comunistă, a fost reiterată opțiu
nea pentru o politică dc ccntru-stînga, de 
esența social-democratâ care, prin prnmo. 
tarea economiei de piață, a proprietății 
private, unică sursă dc sănătate crono- 
miea, are In atenție omul.

Formulări clare, promisiuni ferm - A- 
pioape convingătoare, dacă nu ar la- i 
s -n/ati i ca sint limplo vorbe frumoa .e, 
dc i.ire ni s-a dat să auzim multe, în ul
timii doi ani, din partea d-lui Petre Ro
man Și, penirn a d.i crezare cuvintelor 
frumoase despre viitorul nostru comun, 
ni ini fi așteptat ca ar mu, in perioada 
d'iitie al i-ide l-iiale G vele ; 'no.a'e.

hotârîtoare pentru Front, mai ales că 
trăim momentul cind crizei economice și 
morale ce cuprinde societatea, i se adaugă 
însăși criza internă a partidului de gu- 
vcrnămînt, expozeul liderului național 
FSN să fi disecat cît de cît trecutul apro
piat de cînd se află în frunte..., ca par
tid de guvcrnămînt, să fi arătat cîteva din 
greșelile comise și cauzele lor, dar mai 
ales, soluțiile pe care le propune pentru 
a scăpa țara de criză, și de a rccîștiga 
credibilitatea FSN atît dc subțiată după 
20 mai 1990.

I’entru că, fie proiectul de viitor al 
domnului Roman cît de ambițios, atîta 
timp cît dezbaterea legii bugetului ..pe 
1992, in Parlament, deși întîrziată. se 
desfășoară atit dc chinuitor, de greoi din 
cauza stării grave a economiei, a sărăciei 
și lipsei dc resurse, ol, proiectul de viitor, 
nu rămîne altceva dccit un colaj <•' • vor
be frumoase.

Și, pentru că nici alte fo; rati’ini nu 
nc-an convins, deocamdată, ii. viabilita
tea programului lor dc „evadare" în vi
itor, continuăm să orbecăim în... „tunelul 
timpului". Poate doar relansarea econo
miei pe primele două luni ale anulu a- 
nunțată de domnul Stolojan, ne m.i. dă 
lin li'ăi le speranță.
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Deși e primăvară, curățenia este tot la stadiul di „iaraii"!
Calendaristic, și nu numai, primăvara a venit 

și în Valea Jiului, chiar dacă frigul, pătrunzător 
dimineața și seara, ne face încă să ne amintim 
că abia au trecut „babele**. Cu toate acestea, in 
restul zilei de regulă este frumos și putem 
spune că, odată cu venirea primăverii, a venit 
și vremea să ne apucăm de lucrările de sezon. 
La noi iu Vale nu există agricultură decît în 
mică măsură. Dar nu la asta facem aluzie. Știm 
că la noi la români există un bun obicei, ca 
primăvara, chiar în primele zile să se adune gu
noaiele, să se ardă și să se înlăture urmele ier
nii.

Pornind de la aceste îndeletniciri, ce datează 
din vremuri de demult, la fel ca și simțul de

PEIROȘANI
Uaca ar

Dacă orașul Petroșani reședin
ța municipiului nostru, ar avea 
doar un singur bulevard, cel 
pjincipal, cu seg ranțt toată lu
mea ar spune că na u) nostru 
este un oraș curat, b tr-adevâr, 
artera principală a orașului Pe
troșani este cura'ă. M<r j‘ voie 
mai de nevoie, pe bu.e'ai 1 s-a 
făcut curățenie și, lucru îmbucu
rător, se menține, chiar dacă ci- 
n'>matograful „Victoria" constituie 
in că un loc pe care vînzătorii de 
semințe se lasă cu greu convinși 
să-l părăsească. Ba, mai mult 
decît atît, sîmbătă și duminică

bun gospodar al românului, vom încerca, în cele 
ce urmează, să relatăm, cu cît mai multă fideli
tate. cam ce se face în aceste zile prin cîteva din 
localitățile municipiului nostru.

După cum se știe, de o săptămînă. în toate 
localitățile noastre, primarii și consiliile locale 
și_au intrat în atribuțiile specifice, iar in unele 
localități, -cel puțin la sfîrșitul săptămînii tre
cute, s-au întreprins o scrie de acțiuni, de 
curățenie. Vă propunem să parcurgeți con°em- 
nările reporterilor noștri, care au avut răbda
rea să bată pas cu pas, cele mai lăturalnice dar 
și cele mai la vedere artere de circulație ale 
orașelor noastre.

f

VULCAN

fi doar buievardu1
s-a spulat (cie către pom
pieri ce_i drept, căci Petroșaniul 
nu are o stropitoare auto) între
gul bulevard principal, lucru 
absolut în premieră, pentru ul
timii 7—8 ani sau mai mult.

Cum însă orașul Petroșani are 
doar un singur bulevard princi
pal și mult mai multe străzi la
terale și cartiere de locuințe, es
te lesne de înțeles că nereguli
le, din punct de vedere al cură
țeniei, sînt tot atît de multe ca 
și numărul străzilor, ca și nu
mărul punctelor gospodărești, ca 
și numărul celor care, cu sau

fără intenpe, murdăresc orașul 
fără să facă nimic pentru a-1 cu
răț

Cu alte cuvinte, primăvara a 
venit doar in partea centrală a 
orașului. Dar nici acolo peste tot. 
Nu vom intra in amănunte enu- 
mcrînd punctele gospociărești de 
unde gunoiul menajer nu s-a ri
dicat de multă vreme și nici nu 
vom încerca să localizăm toate 
zonele în care mina de gospodar 
lipsește. Situația este complicată 
și ne rezumăm doar la cîteva 
aspecte tipice, cu putere de ge
neralizare.

Ar fi ideal să avem și noi 
. orașe curate. Dar de la ideal la 

realitate... Cam așa. este și prin 
j Vulcan. Da,i primăvara s-a in

stalai, se pare definitiv, orașul 
nu și-a luat haina luminoasă pe 
care o imbrăca, de obicei, odaia 
cu primul ghiocel. Rigolele sint 

1 pline cu „de toate**. Pe bulevar- 
!dul Victoriei ca și pe cealaltă 

arteră principală a orașului, ur- 
Ime de zăpadă și gheață, noroi, 

mizerie. Pereții sînt plini de 
I afișe „electorale" rupte și uitate.

Mi/găleli. Dacă vei căuta un coș 
pentru hîrtii pe bulevardul Vic- 

’ toriei, — mai sînt vreo două Au 
fost mai multe dar cine n-a avut 
de lucru, le-a Spart. Din păcate, 

l de ajungeți în Vulcan, nu vă 
j sugerăm să urcați nici în „Dal- 
i las“, nici să coboriți spre depo- 
J zitul de butelii. Vă veți jmpie- 
. dica de tot ce vreți și de ce nu 

vreți. Imagine dezolantă pentru 
un oraș care, cu numai cîțiva 
ani în urină, era cel mai curat

Daocamaată 
liniștp 

și cel mai Lumos din Valea 
‘ Jiului. Panda amintire. Molarii 
lucru, motivele c.ire i-au făcut 
pe toți aspiranții la funcții de 
„mărimi" să promită marea cu 
sarea, i-au făcut pe aczușt să 
facă po.ilică și nu >-.p ,tărie. 
Or, noi avem nevoie în primării 
și in RAOCL-url de .'ospodari, 
nu de politicieni. De aceea su
gerăm edililor recent aleși să 
coboare din birouri -ă meargă 
în cartiere și să cunoască starea 
orașului. Să nu ocolească nici 
zona „Brazi", nici colonia și nici 
zonele de agrement ale orașului, 
care sînt atît de frumoase cînd 
sînt îngrijite. Despre marcaje 
rutiere și vopsitorii reînnoite, ce 
să mai spunem. Totodată, mai 
zice o vorbă că „gospodarul" a- 
devărat își face singur primă
vara curățenie în casă, nu așteap
tă să fie îndemnat. Cum martie 
de-abia a început, să sperăm că 
Vulcanul va redeveni acel oraș 
curat și frumos pe--care îl știm.

Despre spiritul ovic
Puncte (ne)gtisoodarești

Pcntru a nu exista confuzii, 
mărturisim ca am vizitat cel pu
țin 70—80 la sută din punctele 
gospodărești ale orașului Petro
șani. zkdică de la cel situat lin
gă PT 18 B și de la cel de lingă 
căminul de copii, dc pe Construc
torul și pinâ la cele situate lin
gă ultimele blocuri construite in 
Potroșani.

Situația este de-a 
radoxală. în cele 
puncte, containerele 
sînt goale, semn că
recent sau că nu sînt

dreptul pa- 
mai 
dc

s-au

iar Împrejurimile aces’ora sint 
inundate de gunoaie. Ori oame
nii aruncă gunoaiele numai pe 
jos, ori atunci cind se iau con
tainerele nu se ia și gunoiul de 
pe jos. Sau ar putea exista 
anomalie care ne-a otrăvit 
api de zile că obligația de 
dica gunoaiele de pe jos 
ne asociațiilor dc locatari, 
mai există așa ceva, este
dreptul penibil și tocmai de a- 
ceca nu avem curățenie in ora
șe. După cum se știe, recent ni 
s-au făcut cunoscute noile tari-

acea 
viața 
a ri- 
revi- 
Dacă
de-a

i multe 
gunoi 

ridicat 
folosite,

fe cu care va opera IIAGCL Pe
troșani in acest an, printre care 
se observă o majorare și a taxei 
de gunoi menajer. Nimic de zis. 
Ance sînt tarifele, pe astea le 
plătim. Dar, frați meseriași, tre
buie să fie curat 1 Aceasta este 
misiunea sectorului de salubri
zare și este obligat să o facă, 
mai ales că oamenii -plătesc bani 
grei. Dincolo de cele semnalate, 
am constatat și situații în care 
containerele, după spusele loca
tarilor din apropiere, nu s-au ri
dicat de luni de zile...

I
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Uine ne scapă de ambalaje ?

...Există, dar lipsește !

De regulă, spațiile comerciale 
dc stat sau private sint situate 
la parterul blocurilor de locuin
țe. Cine are fericii „a sâ nu aibă 
ia parter spații comericale, se 
poate considera un om fericit. 
Cei caic au această neșansă, nu
mai fericiți nu se pot numi. E- 
xislâ, și am constatat cu stu
poare, o situație aproape gene
rală. Intrările în scările blocuri
lor sint aproape sufocate dc 
munți de ambalaje din lemn sau 
plastic. Oamenii sint nevoiți să 
se strecoare „printre**, pentru a 
intra in casă. Unii mai „hrăpă-

tro- 
sti- 
ex- 
su- 
de- 
sau 

Ar fi

roți" au blocat orice fel de 
tuar de pe lingă blocuri cu 
ve de lăzi sau alte materiale, 
tinzîndu-și in mod abuziv 
pralața incintei unității, in 
trimentul spațiilor dc joacă 
de refugiu pentru copii, 
curios de ștfut dacă pentru accs- ’ 
te spații dc folosință comună, 
pentru oamenii dc bloc, aseme
nea societăți „S.A.", „S.R.L.",
sau cum s-or mai numi, au a- 
probare din partea primăriei sau 
a sectorului de urbanism din 
primărie, căci în definitiv, c în 
Joc fața orașului și nu a „fir-

mei X". Asupra acestor aspecte, 
pe care nu le nominalizam, nu 
insistam. Sugeram insă primă
riei, precum și organelor de 
control igicnico-sanitare, o des
cindere prin zonele de folosință 
comună ale blocurilor de locuin
țe, dotate din nefericire și cu 
spații comericale la parter. S-ar 
putea vedea pe viu sursa per
manentă dc mizerie pe care a- 
ceste unități o fac în jurul blo- 
cui ilor de locuințe, pentru care 
bieții locatari mai și plătesc 
'axe comunale.

I
I 
I
I

t
I

In Petroșani, ieri au început 
lucrările de primăvară de-ade- 
văratelea. Adică oameni pricepuți 
au început tăia’ul pomilor, au 
trecut la aranjarea coroanelor 
acestora. Am observat că și în 
parcul dc lingă Teatrul de stat 
s-au adunat și ars ierburile. Mai 
jos, lingă cele două blocuri, ale

ULTIMA ORĂ
Ci R și ACMM, recent date în 
folosință, echipa de șantier, a 
ACCT Petroșani a început de
grevarea terenului de resturile 
materiale de după construcție, 
pentru a reda orașului, zona res
pectivă intr-o formă adecvată și 
curată. Mai mult decît atît, dc

pe marginea arterelor de circu
lație 
ici or 
se va 
ginea 
mîini
sînt pregătiți noi pomi ornamen
tali pentru a fi plantați. Cu alte 
cuvinte se' intră în normal.

a început ridicarea gunoa- 
adunatc, semn că oricum 
face curățenie. Iar pe mar- 
trotuarelor, acolo unde 

de criminali au rupt pomij,

t

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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După cum ere i ca se știe, activitatea de curățenie a orașe
lor — care cade in competența Regiilor autonome de gospodărie 
comunală — este „comandată" de către primării, care acnită și 
„nota de plată" pentru aceste servicii. Evident, banii provin din 
bugetul acestor primării, alocat, incă, dc stat. Zic încă, deoarece 
despre autonomia localităților nu se poate vorbi decît la timpul 
viitor. Așadar, bani sint puțini și probleme atît de multe, incit 
„fericiții" primari noi, aleși de curind, nu știu cum să-i împartă, 
în ce domeniu sir aloce mai mult, in care mai puțin. Sosirea pri
măverii necesită un mare volum de muncă și dc investiții in pri
vința acțiunilor gospodărești. Trebuie adunate gunoaiele, matu
rate străzile și aleile, tăiați și x urniți pomii, reparate și marcate 
șoselele, amenajate spațiile verzi. Tot primăvara se fac noi plan
tări de arbori și arbuști, se repară băncile în parcuri, se mon
tează coșuri de gunoi. Unii cetățeni ai orașelor Văii Jiului — 
mai vechi sau mai noi — au rămas repetenți la capitolul civili
zație. Apropo de chestia, asta, legile sint extrem de blindc și, daca 
mai punem 
Elveția, sau 
provoacă o 
că omul nu 
nevoie, prin

încă o chestiune care ț.ne le bunul simț Ccluțean'd i 
„la casă" — fie m mediul rural fie in cel urban — odaia cu me
nirea anotimpului în caro ne aflăm, își face singur curățenie în 
curte. Nu așteaptă să vină velinul, primarul, RAGCL-lll pentru 
asta. Mulți cetățeni „de bloc" consideră așa ceva degradant, umi
litor, ...ceaușist. Ca să nu mai vorbim de alții și mai și, care 
nu-și permit să coboare cu gunoiul la locurile special amenajate, 
aruncîndu-1, pur și simplu, pe geam I Exemple — cu duiumul. 
Eu însumi am 
leală cu cenușă 
In jurul acelui 
forează precum 
te mult timp, vor 
de... rahat. Cum pot trăi unii oameni în asemenea condiții ? O fi 
facind și asta parte din „greaua moștenire a defunctului regim"...

la socoteală că nici nu se prea aplică... In Germania, 
orice altă țară civilizată, o hîrtie aruncată pe strada 
„gaură" în buzunarul făptuitorului. De unde rezultă 
se naște civilizat, el di ’ ine așa. prin educații' și. la 
constrîngcre.

scăpat, ca prin 
(I), aruncată dc 
bloc și al alîtor 
ciupercile după 

călca numai
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Dan DOBRICAN

.>

urcchilc acului, neloxit de o ga
la etajul doi al unui anumit bloc, 
altora, mormanele dc gunoi proli- 
ploaie. Mcnținînd ritmul, nu pes- 
pe mormane dc „prăjituri" sau

• • 4 • •

în loc de concluzii• •

URICANI
lin început bun, dar numai atît l

I • Uricani 
greu convinsii să 
șui. Urmele sale 
pretutindeni, dar 
început deja să 
cursul săptămînii 
țiativa noii echipe conducătoare 
din primărie s-au întreprins pri
mele acțiuni gospodărești, prin 
cartierele de locuințe, iar domnul

iarna se lasă 
părăsească 
se văd 
oamenii 

le înlătui. 
trecute, la

mai 
ora- 
incă 

au
In 

ini-

viceprimar al orașului Uricani 
ne spunea cu satisfacție că oa
menii au înțeles chemarea pri
măriei și efectul acțiunii lor se 
observă. Orașul este curat în 
zona centrală. S-a ridicat și gu
noiul din punctele de colectare, 
dar acesta reprezintă doar în
ceputul unor acțiuni dc mai mare 
anvergură, prin care se speră 
că, măcar în această primăvară, 
orașul Uricani o să fie mal cu-

mai pe gustul oamenilor, 
observat de asemenea că 

începui aranjarea coroanei 
că

rat,
Am
s-a
pomilor ornamentali, că prin 
curți șl grădini oamenii din U- 
ricani confirmă faptul că ne 
aflăm cu toții în plină primă
vară.

Totuși, orașul Uricani are maji 
probleme dc gospodărire, care 
nu țin neapărat de maturatul

in 
a 

lăsat hectare de păminl inundate 
de moloz și 
dc construcții 
materiale. Să 
este turistică, 
grămezi dc

străzilor. Sint zone întregi 
care trecerea constructorilor

mizerie, dc resturi 
și alte asemenea 

nu uităm < .i zona 
iar cele mai multe 
moloz se găsesc

chiar pe marginea drumului. 
Drumul acela mai poate fi numit 
turistic ?

Nil dorim să tragem con. luzii 
asupra aspectelor semnalate de 
reporterii noștri, pe tema cură
țeniei orașelor din t alea Jiului. 
Sperăm ca ele să fie trase dc 
cei care au atribuții specifice in 
acest sens și in mod deosebit 
primăriile și regiile dc gospodă
rire comunală și locativă. Căci, 
dacă ar fi să privim lucrurile cu 
realism, noi, locuitorii municipiu
lui Petroșani avem mai puțină 
nevoie dc concluzii. Noi avem 
nevoie de acțiuni cohcrelc dc 
salubrizare, căci știm cu toții 
că venirea verii înseamnă țințari, 
muște și alte surse dc infectare. 
Sperăm că nodurile noastre vor 
activa semnalul dc alarmă pc 
care oamenii il doresc să sc facă 
auzit acolo unde trebuie. In rest, 
să dea Domnul bine!
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Vniunea economică română 
a întreprinzătorilor particulari - 

subfilialele Petroșani
anunță;

O nouă serie de cursuri intensive de Economie de 
piață, Marketing, Management, Contabilitate — Finanțe 
și Tranzacții comerciale cu durata de 3 luni, începînd cu 
data de 3 aprilie a.c., sini bă ta și duminica.

Cursurile sînt la nivel postliceal, locuri limitate.

Informații la tek-'onul 42106 de marți pină vinerea, 
între orele 9—13 și 17—19 și la telefonul 42252, sîmbăta 
și duminica, intre orele 9—11-

La absolvire se eliberează atestate.

Societatea comercială 
transport local Valea Jiului 

SA Petroșani
cu sediul în str. Iscroni nr. 3, telefon 43328, vinde prin 
licitație mijloace fixe aprobate pentru casare în baza 
Dec. nr. 50/1990-

Lista cu denumirea exactă și prețul de vinzare poate 
fi consultată Ia sediul unității.

Licitația va avea loc în ziua de 30 martie 1992, ora 9 
la sediul unității.

I
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Exploatarea de Preparare Petroșani
ANUNȚA

(n conformitate cu măsurile luate de Regia Autonomă 
a Huilei pentru îmbunătățirea aprovizionării cu cărbune 
de alocație pentru uz casnic, eliberarea din depozite a 
acestei alocații se va face începînd din acest an numai în 
lunile aprilie — octombrie.

In acest scop, toate unitățile vor elibera cupoanele 
de cărbune pentru întregul an eșalonat pină Ia 30 septem
brie. Cupoanele de cărbune din anul expirat nu vor fi 
onorate decit in mod excepțional, pe baza aprobării date 
do unitatea care le-a eliberat.

In lunile noiembrie — martie vor fi onorate numai 
bonurile eliberate în aceste luni și numai in regim -de 
excepție.

Institutul de proiectare Hunedoara-Deva SA
face cunoscut celor interesați, că:

execută, pentru toate localitățile din județ, la comandă, 
evaluări de bunuri mobile și imobile pentru vinzare de 
active ale societăților cu capital de stat, conform Legii 
nr. 58/1991, HG nr. 634/1991 și HG nr. 945/1990.

Comenzile se pot face zilnic la telefon 12430 interior 
166, între orele 7,30—15,30.

Lucrarea comandată se livrează in maximum 10 zile 
de la perfectarea contractului.

I

I

Societatea ALFACON SRL
ÎNCADREAZĂ 

pentru lucrări în Timișoara
— zidari;
— faianțari;
— mozaicari.
Se asigură cazare și masă la cantină.
Relații la telefon 96/182912, Timișoara. (929)
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Programul IV.
VINERI, 13 MARTIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Căsătorie 

blestemată. (Franța, 1990).
12.10 WORLDNET USIA.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Bicentenar Rossini.
15,25 Preuniversitana.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba germană.
18,00 Pro Patria.
18.45 Ecranul.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport
20.45 Film serial. Familia Chls- 

holm. Episodul 5.
21.45 Simpozion.
22.30 Muzică populară.
23.30 Actualități.
23.45 Gongl
0,15 Top 10.

ViDEO 
• FiLM
Casa de cultură Petroșani

— orele 11, 15, 17: CATHERI- 
NE; sexy cu Berta Cabre.

— ora 18,30: PACIFISTUL; ac
țiune SF cu Robert Forster.

- MICA PUBLICITATE -
ANIVERSARI

FINII Dealc Karoi și ltodica, Ignat Vasile și Maria adresează 
sincere felicitări familiei Onca Silviu și Sabina, cu ocazia nunții 
de argint.

PĂRINȚII și surioara Dlana urează lui Radu Pădurariu, cu 
prilejui împlinirii virstci dc cinci ani, multă sănătate și .La 
muiți ani** I

LA 10 ANI, cînd tinerețea e o fortăreață, Iți doresc sănătate, 
fericire și mult noroc In viață. Pentru Angelica Bulcă. de la 
Itobert, (944).

VIN7.AR1
VlND camion 5 tone Diesel, Lada 1 500, casă cu grădină. Te

lefon 41610, Petroșani. (953).
VIND urgent Dacia 1 300, stare impecabilă. Telefon 43240, 

după ora 10. (932).
VlND autoturism Mazda 323 și televizor color. Informații, 

telefon 44705. (912).
VIND Dacia 1310, break și Dacia 1310 elemente CN. Tele

fon 60 HO, după ora 18. (915).
DIVERSE

I filMA „TELECOM**, str. 9 Mai, bloc 2 A/7, Petroșani, exe
cut/ reparații televizoare alb negru și color. (954).

SOCIETATEA COMERCIALA „Unic-Stil“ caută vlnzâtoare. 
Telefon 42600. (957).

UN GEST de suflet, fiind și postul Paștelul, adunațl-vă co
mori In cer. nu pe pămlnt, pentru ajutarea reparației bisericii 
din comuna Todircni, Județul Botoșani (sat de bAtrlni). Adresați 
consiliului parohial al comunei, Todirel Vasile (818).

SOCIETATEA COMERCIALA „SCAT — SA.** PETROȘANI, 
Școala de șoferi amatori, str. Eminescu, nr. 17, anunță Începerea 
unui nou curs de școlarizare In vederea obținerii permisului de 
conducere, categoria n. care cuprinde : 30 ore practică auto, 20 
ore legislație rutieră ; 15 ore cunoașterea automobilului.

Taxa de școlarizare — 9 000 lei.
Ultima zi de înscriere — 23 martie 1992. (912), 

SCHIMBURI l>E LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră (Hermps) cu apartament 2—3 camere 

fndn. ,n eJ. Telefon 43160. (913).

DECESE

CU IUBIRE șl durere ne-am despărțit de scumpul nostru soț 1 
șl tată. 1

Mulțumim pe această cale tuturor color care au fost alături 1 
de noi, in clipclo grele, pricinuite do pierderea neașteptată a celui I 
co-a fost |

URECHE VALERIAN MIRCEA |
(44 de ani). (933)

FAMILIA dirijor Ureche V. aduce cele mai calde mulțumiri 
conducerii și oamenilor de bine ai EM Llvczeni, coloctivului Spita
lului municipal Petroșani șt tuturor particlpanțltor, mulțumiri 
conducerii clubului și echipei Jiul, jucătorilor, in brațele că- , 
rora a decedat omul de omenie

ASIST. URECHE VALERIAN MIRCEA
fostul medic al cchipcL [

Cuvintele sint prea sărace pentru a exprima gratitudlnoa 
pentru tot ce ați făcut pontru omul caro v-a iubit mult și pe I 
caro 1-ați respectat

Rugați.vă pentru sufletul său nobil și florile recunoștinței să 
străjuiască locul său do veci.

Fie-I țărina ușoară. (933)

COMEMORĂRI

FIUL Justinlan, familia dr. Radu și tatăl Ilio anunță împlini
rea a 6 sflptâmlni de la decesul celei care a fost o neprețuită ma
mă, fiică, soră, cumnată și mătușă

JURCA ANGELA CLEOPATRA
Odihnească.se in pacel (934)

SOȚIA Doca, sora Tuța, cumnatul Nelu, fratele Costică și 
cumnata Mogdus, amintesc împlinirea unui an și Jumătate de 
la trecerea In neființă a iubitului lor ’

BEMBEA PETRU
Ii vom păstra veșnică amintirea. (880)

HOROSCOP
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie) 
O zi bună, deși se vot ivi mici 

și neașteptate dificultăți tn pu
nerea in aplicare a planurilor dv.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

O călătorie „surpriză**...
TAUR 

(21 aprilie — 20 mai) 
ZI calmă și senină, slabă sub 

aspectul randamentului, din pri
cina somnolenței.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie) 

Afacerile și dragostea primează, 
tn detrimentul preocupărilor 
profesionale.

RAC 
(22 iunie — 22 iulie) 

Contactul cu un anturaj ce 
beneficiază de un standard de 
viață ridicat vă creează complexe.

LEU
(23 Iulie — 22 august) 

Totul va fi bine, dacă veți ști 
să vă salvați banii.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie) 

Stnt posibile conflicte de in. 
terese cu superiorii dv.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Prin amabilitate și maniere 
alese, puteți clytiga simpatia 
unul grup cu putere asupra dv, 

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Labilitatea psihică vă pune 
Intr.o ipostază ridicolă in fața 
partenerului (ei)...

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Personalitatea dv. puternică 
lasă „urme" Intr-un anturaj de 
sex opus.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O propunere vă poate face să 
roșiți, dar de acceptarea ei de
pinde cită fericire veți avea.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Perspicacitatea Jn ghicirea do
rințelor ascunse ale oamenilor 
vă asigură supremația In grup.
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