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Art. 1. — Convocarea Consiliului municipal Petroșani in șe
dința ordinară pentru ziua de 31 martie 1902, cu următorul pro
iect al ordinii de zi :

1. — Situația construcțiilor cu caracter definitiv și provizoriu, 
executate pe teritoriul municipiului Petroșani ;

2. — Adoptarea proiectului de hotărîre privind măsurile pen
tru restabilirea ordinii de drept în domeniul amenajării terito
riului :

3. — Situația autorizațiilor eliberate pentTu desfășurarea U- 
nor activități, în perioada decembrie 1989 și pînă în prezent ;

4. — Proiect de hotărîre privind constituirea și utilizarea fon
dului de protocol ;

5. — Proiect de hotărîre privind împuternicirea șefului Admi
nistrației piețelor să constate și să aplice sancțiuni ;

6. — Proiect de hotărîre privind înființarea „Biroului Consili
erului".

7 — Proiect de hotărîre privind adoptarea Regulamentului
Consiliului municipal Petroșani.

Ședința se va desfășura în sala de ședințe, ora 17.

A fost prins un criminal periculos
• Dispare in mai 1991. după comiterea unei crime • Procu

ratura județului Timiș îl dd in urmărire * La activ mai avea 
o crimă, comisă in 1989 • tn Valea Jiului credea ci i se va 
pierde urma * Arestat intr-o locuință din Lupeni.

La oei 32 de ani ai săi. Szasz 
6 y u 1 a (din comuna 
Miercurea Nirajului) e i l e 
un tip uns cu toate alifiile. 
Cunoaște legile ca un jurist, știe 
•â poarte un dialog, mă rog, a- 
pare oa un tip prezentabil. De 
treaba asta și-a dat imediat seama 
ofițerul de poliție care l-a ares
tat. Dar plnă la acest episod, al 
arestării, a trebuit să treacă nis
caiva timp...

In mai 1991, comite o crimă la 
Timișoara. După cum le-a isto
risit polițiștilor, pare că asta s a 
petrecut In urma altercațiilor cu 
un prieten. Deci, după ce-și ex
pediază amicul In lumea drepților, 
autorul crimei dispare. Procuratu
ra județeană Timiș emite, pe nu
mele său. un mandat de arestare, 
dlndu-l tn urmărire. încolțit de 
peste tot. Szasz Încearcă ..varian
ta Valea Jiului".

Un șomer titrat își oferă servicile
Șomajul, „un rău necesar al 

Societății de consum" — după 
aprecierile unor sociologi — ia 
amploare și ia noi. Intr-un mod 
Oarecum paradoxal, am putea 
spune, deoarece, de regulă, a- 
cest fenomen apare ca urmare a 
supraproducției. Conform unor 
prognoze de specialitate, feno
menul va cunoaște o resurecție, 
odată cu trecerea de la Indicele 
.de creștere zero" tn economie, 
spre indici pozitivi. Revenind, 
(ie că este necesar sau nu, „sta
tutul" de șomer nu creează, tn 
nici un caz, și niciunde, o stare 
de bine. Ba, din contra. Indife
rent că acest „statut" îl capeți 
in SUA, Anglia, Germania, Ja
ponia sau orice altă țară dez
voltată, unde, de bine, de rău, 
protecția socială este asigurată 
la nivele care, la noi — compa
rativ — înseamnă aproape un 
lux. Reorientarea și reintegrarea 
șomcrilcr a rămas la stadiul de 
Intenție. Nu mal vorbim de a- 
jutorul de șomaj, de 60 la sută 
dintr-un salariu, care, în cele 
mal multe cazuri, abia ajunge 
pentru mîncare șl cheltuieli eu-

Mintea lui deșteaptă o fi cre
zut că pe-aici poliția se ocupă 
cu alesul bulgărilor de cărbune. 
In 19 martie prezența sa este 
semnalizată la Vulcan. N-au 
trecut nici clteva ore și poliția 
i-a reperat făptura. Criminalul 
a tras ]a niște cunoscuți. Acolo, 
are loc o ceartă. Iar Gyula, talen
tat, n-a putut să se abțină. „Mâi, 
cum am făcut două crime, mai 
fac una. E simplu !’*, Numai că 
n-a făcut-o. Și-a luat sarsanalele 
și a plecat la Lupeni, Ia o soră. 
Aici s-a consumat actul final: un 
echipaj al poliției din Vulcan, 
care-1 urmărise, i-a pus ..brăță- 
rile". Tocmai la timp, pentru că 
Szasz avea calabalicul pregătit 
s-o Întindă spre alte plaiuri ale 
țării.

Gheorghe OLTEANU

rente, de la o chenzină la alta. 
Luînd în calcul o altă statistică 
cei mai mulți șomeri sînt femei 
— după criteriul sex — și mun
citori, după pregătirea profesio
nală. S-a încetățenit ideea că 
tot cei necăjiți sînt năpăstuiții 
atinși de „flagelul" șomajului. 
Că personalul TESA ar fi imun

Sindrcitiul 
inutilității

la astfel de „viruși". Iată că, 
păstrînd niște proporții firești, 
nu e chiar așa.

Zilele trecute nc-a vizitat la 
redacție domnul inginer Ovldlu 
Cirstca. A terminat Institutul de 
mine Petroșani în 1987. A lu
crat ca Inginer la EM Valea de 
brazi șl apoi la Sucursala Căi 
Ferate Petroșani. De la această 
din urmă instituție a primit De
cizia cu numărul 7, din 12 mar
tie 1992, prin care 1 se aduce la

Capul face,
După cum relatase cazul, îmi 

venea să-i dau dreptate. Fiul 
său, T.G. a lucrat, pînă-n ianua
rie 1991. la mina Paroșeni. In 
ziua de 22 a acelei luni 
a fost Incorporat. După 
lăsarea Ia vatră — povestește 
bătrinul —, în 27 ianuarie 1992, 
fiul său a mers să se reangaje
ze. Șeful de sector l-a zis Insă 
să revină după o săptămînă. A 
venit. Iar inginerul i-a spus că 
nu se mai fac angajări. Nici in
tervențiile la sindicat n-au avut 
rezultatul scontat. Nu se poate, 
nu se poate, I s-a răspuns peste 
tot.

Așadar, Îmi venea cît pe ce 
să-i dau crezare bătrlnului. bă
nuind că, pe undeva, s-a încăl
cat un drept legal al fiului său 
— acela de a fi reangajat după 
satisfacerea stagiului militar. In
să, surpriză ! Efectuînd inves
tigațiile necesare, am aflat că 
ttnărul nu fusese nici pe depar
te ușă de biserică, așa cum mi-1 
prezentase tatăl său. Articolul 
45 din Legea nr. 14/1972 pre
vede clar că lichidarea — în ca
zul în care angajatul urmează 
să fie încorporat — se face cu 
cel mult cinci zile Înainte de 

cunoștință că, începînd din 16 
ale lunii, I se desface contractul 
de muncă, în conformitate cu 
articolul 130, litera a, din Codul 
muncii. Adică, din „data de..." 
este șomer. Și nu este singurul. 
De aceeași decizie au mai „benefi
ciat" un număr de încă aproxi
mativ 60 de persoane din cadrul 
TESA și maiștri ai firmei amin
tite.

A Început căutarea unul loc 
de muncă Nici o mină nu mai 
angajează, cu excepția EM Va
lea de Brazi. Cu o condiție, insă 
— vechimea minimă în funcție, 
de 9 ani — pc care dl. Cîrstea 
nu o îndeplinește. A mai primit 
alte cîtcva oferte pentru funcții 
sub pregătirea sa. Concret, pen
tru „funcția" de necalificat, la 
o școală generală, precum și la 
2—3 societăți comerciale cu ca
pital privat. A zis că mai cau
tă... Nu pare afectat, afișează 
chiar o oarecare stare de detașa
re. Dar... Însuși faptul că a ve
nit la redacție nu denotă că a 
fost atins, deja , de „virus", de 
sindromul Inutilității ?...

I». N1COLAESCU

capul trage
data la care respectivul trebuie 
să se prezinte la locul încorpo
rării. Or, Costică nu respectase 
deloc acest termen. El își luase 
„liber" cu mult înainte. In luna 
ianuarie 1991 n-a prestat nici 
un post, așa că modul în care a 
procedat mina — desfacerea con
tractului de muncă în conformi
tate cu art. 130 „i“ — a fost le
gal. Normal că, în acest fel, a 
dispărut ți obligativitatea uni
tății de a-1 reangaja, conform 
art. 72 din Codul Muncii, odată 
cu lăsarea la vatră.

Ulterior, am discutat cu bătri
nul. I-am spus cele aflate. Fap
tul că fiul său își luase libere 
de la „bec" nu era o noutate 
pentru el. Mai avusese necazuri 
cu băiatul și înainte. Tot pen
tru nemotivate i se mai desfăcu
se contractul de muncă. I-am 
explicat că. dacă se încadra în 
termenele prevăzute de lege, Cos
tică junior — chiar dacă ar fi 
intervenit restructurări — era 
automat înscris pe lisța de șo
meri, beneficiind de ajutorul 
respectiv. „Și tot lua, colo, un 
patru, cinci mii de lei, nu-i 
așa ?“, a înglnat bătrînul. „Lua, 
sigur, că lua, i-am răspuns. Nu 
mai că, vezi dumneata, capul 
face...", „...capul trage", a con
tinuat cl, ncmaiavînd ceva de 
zis.

Gheorghe OLTEANU

Cînd s-a trezit din beție...
In ziarul nostru din 26 martie 

scriam despre o gestionară bea
tă. Mai exact despre gestionara 
magazinului de pline din Jicț. 
Măsurile luate de conducerea 
Societății Comerciale „Spicul" 
SA au fost prompte. Mai întîi 
o discuție la fața locului la care 
au participat directorul aminti
tei societăți, primarul Petrilei 
și unul dintre consilieri. Apoi

In atenție, pnvatizații
Partidul Renașterea și Independența României con

voacă pentru astăzi, 27 martie, ora 17, la Casa de cultură 
privatizații — membrii și simpatiz.mții partidului — pre
cum și persoanele interesate din municipiul Petroșani în 
dezvoltarea comerțului privatizat. Participă primarul mu
nicipiului și comandantul poliției. Intîlnirca are ca scop 
dezbaterea problemelor legate de amplasarea și funcțio
narea unităților comerciale mici și a tîrgului intreprinză 
(orilor pa- 'l. nlm i (talciocul din piață).

Președintele partidului. 
Auguslin Sebcstycn

Azi, în piață
In cursul zilei de astăzi, Pri

măria municipiului Petroșani, 
in colaborare cu organele de or 
dine, va proceda la reorganiza
rea Pieței agroalimentare a mu
nicipiului, printr-o zonare co
respunzătoare, pe sortimente de 
marfă, urmărind în același timp, 
clarificarea situației chioșcuri
lor și tonetelor amplasate de 
întreprinzătorii particulari în a- 
cest perimetru. Se intenționează 
și amenajarea în zona de jos a 
pieței, a unui talcioc cu taxă de 
intrare.

Vacanta 
de primăvară
De astăzi, după ultima oră de 

curs, începe vacanța de primă
vară a elevilor. Cei mai mulți 
dintre ei își vor petrece aceste 
două sâptămîni de vacanță prin 
odihnă. Dar o par
te dintre ei își continuă învăță
tura. Printre aceștia sînt elevii 
dotați care, după selecții succe
sive, vor lua parte la faza na
țională a olimpiadelor școlare. 
O altă categorie o constituie e- 
levii din clasa a Xfl-a pe care 
îi așteaptă bacalaureatul. Așa
dar unii bucitrîndu-se de va
canța care coincide cu venirea 
primăverii, alții au temeiuri 
pentru a-și continua pregătirea 
intelectuală. (T.S.) 

s-a desființat respectivul maga
zin, iar „prietena lui Bachus" din 
Jieț a rămas fără... pîine. Adică 
i s-a desfăcut contractul de 
muncă. De comun acord cu pri
măria Petrilei, cota de pîine 
pentru localitatea Jicț a fost re
partizată magazinului nr. 36 a- 
parținînd SC „Realcom" SA. 
(loan ȘTEFAN)
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Așa se poate și explica de ce la peste 
patruzeci de ani de ia evenimentele ast
fel petrecute și consemnate de istorie, Mao 
Tze Dun, revoltat de astă dată de cea 
de a doua răpire a Basarabiei, a nordu
lui Bucovinei și ținutului Herța de către 
URSS (la 26/28 iunie 1940), critică se pare 
sever pe „tovarășii" sovietici pentru fap
tul că „și-au însușit o parte din Româ
nia, țările baltice..." etc., obligîndu-1 să-i 
răspundă prin ziarul „Pravda" din 2 sep- 
tembne 1964, răspuns al cărui conținut 
nu-1 cunoaștem, dar nici nu poate fi prea 
revelator.

Nu de puține ori am recurs in susține
rea punctelor noastre de vedere la date
le, părerile, susținerile și analizele celor
lalți „mari dascăli" ai comunismului, K. 
Marx, Fr. Engels, V. I. Lcnin și chiar 
Stalin, în elaborarea serialului istoric 
„România eroică și mistificatorii istoriei" 
publicat în ziarul „Zori noi" pe parcursul 
anului 1991, în care se înscrie de altfel 
ți capitolul în curs, pentru prea simplul 
motiv că una spunînd în teorie adevărul, 
ți alta, făcînd în practica lucrurilor, res
pectiv contrariul, ei ne-au furnizat cele 
mai temeinice argumente pentru a resta
bili adevărul istoric.

Tot astfel pare a fi procedat și autorul 
articolului „Eliberare ?“, apărut în revis
ta „Nistru", nr. 1/1990, dl. Ciubuc, des
pre care comentatoarea Antonina Duloglu,

pensionară din Tartaul, raionul Cantemir 
apreciază că „a depus o muncă enormă 
pentru a scoate în vileag... mari adevă
ruri istorice (n.n. — din operele acelorași 
dascăli ai comunismului), zăvorite cu zeci 
de lacăte de așa numiții oameni de ști
ință sovietici, pentru a nu afla realita
tea istorică vitregă, a neamului nostru...

nu pot să sufăr încă mult timp asemenea 
orori", și dacă Lenin. cel ce a înfăptuit 
statul comunist al URSS, a declarat ex
pres că nu are de gînd să includă în 
frontierele acestuia teritoriile situate în 
afara ariei slave a Rusiei, Bielorusiei și 
Ucrainei, după cum a dezvăluit Eugene 
Gonda, deja citat de noi cu altă ocazie,

lăsați sâ treacă ISTOBIA (V)
Aceste grele adevăruri istorice ar trebui 
să vază lumina tiparului în viitoarele 
manuale de istoric... căci un neam lipsit 
de istorie este lipsit de demnitate", lucru 
ce ne-am străduit și ne străduim și noi 
a-1 face.

Dacă la abia un an de zile după prima 
răpire din 1812 a Basarabiei, Ciceagov, 
scriind contelui Voronțov că „Împăratul 
(care nu era altul dccît Alexandru I, cel 
care o răpise! — n n.) ml-a arătat un 
lung memoriu conținînd detalii ale abu
zurilor, jignirilor și plîngerilor ncnoroci- 
ților Moldoveni", adăugind expres că îm
păratul a afirmat cu acea ocazie că „Eu

atunci ce suport mai pot avea zisele după 
care Basarabia a fost luată „cu forța" de 
România în 1918, care a profitat „de slă
biciunea militară" a Rusiei, cum arătam 
într-unul din episoadele anterioare, că au 
zis-o cotropitorii bolșevici după anul 1940 ? 
România a avut altădată ocazia de a o 

face și n-a făcut-o I
Astfel, la 22 septembrie 1914, Poklcvsky 

face cunoscut propunerile pe care Austria 
le-a făcut României, în schimbul partici
pării sale armate alături de el (adică de 
austro-germani): „Austria a promis sta
tut special pentru Transilvania și o rec

tificare a frontierelor cu Bucovina. Afară 
de aceasta ea va primi ÎNTREAGA BA
SARABIE, cu ODESA (1). Și, pentru ca 
România să nu mai aibă în viitor veci
nătate cu rușii, guvernul german a dai 
asigurări că după război România va a» 
vea între ea șl Rusia, «Marea Ucraina»-, 
pentru ca în tot acest context de date și 
acțiuni, cu ocazia tratativelor ruso-române 
de la Varșovia din 28 septembrie 1920, 
rușii, de astă dată desigur „bolșevici", res- 
pectiv comuniști, să aibe tupeul a for
mula cereri aberante cărora generalul 
Averescu a trebuit să le răspundă prin 
reprezentantul nostru la tratative că s „In 
problema Basarabiei argumentul nostru 
este că Republica Moldova s-a constituit 
In mod liher și, sub această formă, ea a 
întreținut relații de la stat la stat cu Mos
cova și Ucraina" și că „Do asemenea. IN 
DEPLINĂ LIBERTATE EA A PROCLA
MAT UNIREA SA CU ROMÂNIA".

Iată dar de c« trebuie să lăsăm „să 
treacă ISTORIA r: celo de astăzi sea
mănă cu cele de demult, dar se lasă greu 
adunate I

Gheorghe TATOM1R

de la \POUȚIE\
O nouă lege pentru 

apărarea ordinii publice
Doi „ciraci", Muntean Aurel, 

26 de ani, str. Aviatorilor 20/2, 
și Bircea Nicolae, 21 ani, str. 
Saturn 14/14, ambii fără ocupa
ție, primul, un țigan cate a mai 
suferit trei condamnări după Re
voluție, au ajuns dimii gratii ; au 
fost condamnați de Judecătoria 
Petroșani, după procedura de 
urgență, la cîte șase luni închi
soare pentru tulburarea liniștii 

publice. In ziua de 13 martie a.c., 
spic seară, cei doi au ajuns în- 
b-o stare avansată de ebrietate 
in barul „Minerul" unde, pertur- 
Lind liniștea localului — au vo
ciferat, au înjurat, au spart pa
hare — li s-a liărut că cei din 
jur, consumatori și personalul 

ii privesc dezaprobator. Și, supă- 
r it foc, Muntcanu a spart citeva 
pahare de săreau cioburi, a în
fipt un.... cuțitoi de înjunghiat 
bizoni in tejgheaua barului, a- 
menințin I pe toți din jur că ii 
taie bucăț.. S-a liniștit abia in 
arestul poliției.

Asemănător s-au dedat la un 
scandal de pomină Bontca Con
stantin, 37 du ani, cu soția Ma
rin, și Râdiicanu Moise, de 39 

* ★ *
I’ent u a preveni astfel de cazuri, din partea biroului judiciar 

1,1 Poliției municipale ain fost solicitați să reamintim citeva clin 
prevederile unei legi noi — nr. 61/27 septembrie 1991 — pentru 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice. Potrivit acestei legi se sanc
ționează, printre altele, următoarele abateri: • savîrșirea în pil- 
blic cte fapte, acte sau gesturi obscene, proferare de injurii, ex
presii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență îm
potriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure 
oidinca și liniștea publica sau să provoace indignarea cetățenilor 
ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor 
publice 1 • aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asu- 
pia unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel. cu substanțe 
inflamantc, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive 
sau. care mmdare.se, daca nu s-au produs vătămări ale integri
tății cojporale sau sănătății ori pagube materiale ; • portul, fără 
drept, al cuțitului, pumnalului, șișului, boxului, castelului ori al
tor asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru 
taiere, împungere sau lovire, precum și folosirea armelor de tir 
CU aer. comprimat, în locuri și împrejurări în care s-ar putea pri
mejdui viața sau integritatea corporala a persoanelor ; • pătrun
derea. fără drept, în sediile organelor centrale .și locale de stat, 
ale instituțiilor publice, iile partidelor sau altor formațiuni poli
tice sau apolitice, precum și refuzul de a părăsi, de îndată, aces
te sedii ; • servirea cu I nituri alcoolice, în localurile publice, a 
consumatorilor aflați în stare vădită de ebrietate, precum și a 
minorilor ; • consumul de băuturi alcoolice pe străzi, in parcuri, 
săli dc spectacole, sta lioan sau în alte locuri publice, • provo
carea sau participarea la scandal in localuri publice ; ■ alungă
ri a din locuința comunii a soțului sau soției, a copiilor. precum 
și a oricărei persoane aflate in întreținere ele.

Abati-rile de mai sus se '-amț ionesrră cu inchisoari d< li o 
luna < ase luni, au cu ane-n/j inii. 10 000 „i :IO 000 lei.

I 
I

ani, ambii angajați la E. M, Dîl- 
ja. în 12 martie, zi de salariu 
pentru cei doi, după ce cutreie
raseră citeva localuri, au ajuns, 
într-o stare avansa de ebrietate 
și în restaurantul Hotelului 
„Central". Aici, pentru că după 
manifestările lor turbulente, n-au 
mai fost serviți, ci invitați să 
părăsească localul, s-au pus pe 
scandal. Grupul lor s-a înjumă
tățit, trei dintre ci au înțeles că 
e mai înțelept să se retragă, dar 
ceilalți trei au trecut la acte de 
violența, amcnințînd că sparg, cu 
fac țăndări totul... Că au bani 
sa plătească, chiar să cumpere 
tot localul, că doar lucrează la 
mină.

Amenințările lor au reușit să-i 
sperie într-adeyăr pe consumatori, 
care ajr pară; it localul. In locul 
lor a intervenit echipajul de po
liție. Cei doi „viteji" au ajuns 
tot după gratii, tot după proce
dura de urgență, fiind condam
nați la cile două luni închisoare 
corecțională, iar „instigatoarea" a 
fost sancționată cu o amenda dc 
10 000 lei.

I

I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

UN OM NECĂJII

O mai contează un om necăjit, dacă mîine riscăm să deve
nim o societate de oameni necăjiți î

Vulcanul se sohimbă la fața
— Domnule viccprimar Va- 

silc Giurgiulescu, în ultima 
sâptămină am constatat că s-a 
declanșat o acțiune destul de 
amplă dc gospodărire a orașului. 
Am sesizai că la ca participă e- 
chipe de pensionari. înseamnă 
asia că ati renunțat la serviciile 
RAGCL-ului ?

— Cu R AGCL avem contrac
tate lucrări dc salubritate, de 
reparații străzi și de întreținere 
a zonelor verzi. Sînt, însă, anu
mite lucrări pe care cei dc-acolo 
nu ie pot face din cauza forței 
«le muncă reduse. Atunci, pri
măria a angajat — conform Le
gii nr. 69/1991 — pensionari, ca
re se ocupi de repararea unor 
străzi, trotuare, alei, rigole, ca
nale pluviale. Mai mult, s a în- 
i Reiat o convenții 
dc miwcriași, care, 
liliei, s-au angajat 
alipii ornamentali 
dc la piața, C \l’.

cu o echipă 
in timpul

t repare
dc iluminat 
poșta, prima

rie, parc, etc., alți doi meseriași 
se vor ocupa de punerea la punct 
a tuturor băncilor din parcuri. 
Pensionarii sînt împărțiți în do
uă echipe — una lucrează pe 
bulevardul Mihai Viteazul, iar 
cealaltă pe strada Nicolae Titu- 
lescu; la sfirșitul lunii se face 
o situație pe lucrări, se recepțio
nează .și se plătește cît s-a lu
crat.

— Șoselele cili i-au fost lăsate?
— In privința asta avem pre

văzute 13 milioane lei. Dintr-un 
proiect total de 31 milioane lei, 
cea mai mare parte este orientată 
spre problemele de gospodărire : 
zone verzi — 4,5 milioane, salubri
tate— 5 milioane, iluminat public 
— 1 milion. Și, pentru străzi, 
așa cum ziceam, 13 milioane.

— l’iiii vor spune, probabil, 
că 13 milioane sini ca frccția la 
un picior <le lemn, că nu se va 
putea fac<* mare lucru...

— Celo 1:1 milioane ajung e-

Uite postul, 
nu e postul!

Doamna Maria Pop, din Petro
șani, ștr. Vișinilor, bloc 1B, ap. 6, 
are doi copii și n-are de lucru. 
Universitatea Tehnică Petro
șani a dat publicității un anunț, 
în data de 17 martie 1992, prin 
care erau declarate vacante cî- 
teva posturi, între care și acela 
de spălătoreasă, pentru care 
doamna Pop ar fi vrut șă se în
scrie la concursul programat în 
data de 13 aprilie 1992, ora 10. 
Spre surprinderea ei însă, în 
19 martie, nu i s-a acceptat ce
rerea de înscriere, pe motiv că 
postul respectiv era... ocupat.

Doamna Badiu, referent ser
viciu personal la UTP ne-a de
clarat, prin telefon, in 23 mar
tie, că postul este în continuare 
vacant, dar e... „ocupat tempo
rar, dc o angajată a noastră, pe 
care o definitivăm". Dacă deci
zia era luată înainte de ținerea 
concursului (n.n.), atunci cc rost 
mai avea acel anunț ? Mai de
parte, susține că „noi nu primim 
cereri, că trebuie soluționate în- 
tr-un anumit termen și intrăm 
la contenciosul administrativ. Noi 
primim dosare de înscriere, care 
cuprind mai multe piese. Eu nu 
cred că doamna Pop a venit la 
mine cu dosarul și am refuzat-o. 
Pînă în data de 9 aprilie, poate 
sâ se înscrie oricine la concurs, 
dar cu dosarul complet". Deci, 
doamna Maria Pop, grăbiți-vă! 
Personal îmi exprim dorința de 
a asista la acest concurs, pen
tru a se exclude orice suspiciu
ne. (Ștefan 61MPOI) 

xact pentru ceea cc nc-am pro
pus: covor asfaltic pe bulevard, 
de la ceas la magazinul „Romar- 
ta“ (250 m), strada Traiân (fos
tă Viitorului) pe o distanță de 
ino m între grădiniță șî creșâ, 
asfaltarea întregii străzi Jiului, 
a aleilor din cartierul Sohodol 
— Paroșcnl, plus betonarea stră
zii Gării și a trotuarelor din 
Grividia. Vă spun, chestia e 
bine gîndită. Deocamdată, pro
blema e cu asfaltul. în prima 
fază vom repara trotuarele și 
strada Nicolae Titulescu. Aici 
vom fi ajutați de Districtul din 
Livczeni a) SDN Deva.

— Care credeți că va fi ter
menul la care lucrările enume
rate vor fi încheiate ?

— Pină la « Iulie, cele două 
artere principale ăle Vulcanului 
vor fi puse la punct. fn-hishț 
trasarea marcajelor.

Gheorglie 0171 EA NU

mmdare.se
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Talente,
iNu știu cum se face, dar după 

decembrie 1989 am ajuns să ne 
denigram copiii in așa hal că 
nici măcar nu ne mai vine să 
spunem că sînt ai noștri. Și nu 
număi copiii. Al cui o fi fost 
interesul să spună in lume că 
sintem o țară de inapoiați min
tali, cu handicapați, delincvenți 
— vezi „copiii străzii" — bol
navi de SIDA $1 de toate relele 
pămîntului, este foarte greu de 
precizat Deși fiecare intuim a 
cui este vinovăția, ne este încă 
frică să spunem. Am rămas cu 
frica asta după 50 de ani de dicta
tură de toate culorile, regală, verde, 
militară sau roșie. Și este greu 
să stingi un rug care ne-a ars 
atita amar d« vreme. Revin la 
copii. O lume întreagă ne-a con
fundat cu Katanga sau cu indi
enii din Matto Grosso. La noi a- 
păruscră subit cei mai bolnavi, 
cei mai subnutriți. cei mai... cei 
mai... cei mal™ Am uitat de 
cîștigătorii atîtor Olimpiade in
ternaționale de matematică, de 
fizică sau chimie, am uitat de 
copiii care pe toate meridianele 
lumii au cucerit cele mai im
portante premii internaționale în 
artă sau sport. „Totul e nul" — 
par a zice unii. Ca urmare, ală
turi de cei care, într-adevăr ne 
sînt prieteni, au venit și unii 
care ne-au împuiat capul cu ceea 
ce le era lor și numai lor „util". 
Ne-au adus și ceva haine vechi, 
unii făcînd-o cu bună știință, 
alții fiind induși în eroare de... 
„pămblicuțe" mcșteșugiF țesute 
prin presă. S-au strecurat prin 
plasa foarte larg împletită de 
„deschiderea" spre lume.

Au mai fost șl cîteva mincri- 
ade care „ne-au pus bine". Drept 
care totul a devenit negru, mai 
ales în ochii occidentali, foarte 
critici pentru noi și foarte în
găduitori pentru ei, „democrații". 
De aceea mi se pare o dreaptă 
reparație demnității noastre să 
scriu astăzi nu despre handica-

speranțe,
păți — pe care, oricum nu tre
buie să-i uităm pentru că ei e- 
xlstă, puțini, foarte puțini, dar 
există —ci despre cei mai buni 
dintre cei buni. Din miile de 
copii minunați care cresc lingă 
noi, în „grădina" noastră. Părin
ții fac multe sacrificii pentru ei. 
Copilăria lor nu este nici pe de
parte prea veselă. S-au ales în 
competiția valorilor cei mai buni. 
Se numesc calificați! în faza na
țională a Olimpiadelor școlare —

Avem copii 
minunați

Camelia Jula, pentru limba și 
literatura română, Petrișor Stan- 
cu șl Diana Sterca pentru chi
mie, Marcel Trucă pentru fizică, 
Loredana Hodor pentru geogra
fie —• cu toții elevi în clasa a 
VIII-a, sau cîștigătorl ai marilor 
trofee ale concursului de desen 
organizat de Kindermuseum din 
Wuppertal — Germania, adică 
Ionuț Gabroveanu, clasa a Vi-a, 
Ciprian Onețiu, clasa a VIII-a, 
Gabriel Miesz, clasa a VH-a, 
Barbu și Bogdan Blendea, amîn- 
doi în clasa a IV-a, Marius Sig- 
mircan. clasa a Vil-a, Veronica 
Vînătoru, clasa a VIII-a sau 

cîștigători ai nu mai puțin pres
tigioaselor premii de interpetare 
muzicală în concursurile interju- 
dețene de la Deva și Tîrgu Jiu 
— Loredana Avrămoiu, clasa a 
Il-a, Tiberiu și Gabriela Coconet, 
primul în clasa a IlI-a, cea dc-a 
doua în clasa a IV-a, Hirian A- 
lina și Răzvan Alstani, amîndoi 
tot în clasa a IV-a. Alina Șuvar, 
în clasa a IlI-a, micii muzicieni 
urmînd să ne reprezinte în cu-

confirmări
rînd în concursul internațional 
„Orfeul de Aur" ce va avea loc 
la Deva.

Și inșirujrcă ..ar trebui ,să con
tinue. Fiecare premiu, fiecare 
izbîndă înseamnă că s-a muncit 
bine și din greu. Avem copii „cu 
probleme", este trist și trebuie 
să facem ceva pentru ei. Dar 
marea lor majoritate sînt copii 
buni, talentați, care se formează 
pentru viață sub îndrumarea ca
drelor didactice — în pofida vi
cisitudinilor și dificultăților prin 
care sînt nevoiți să treacă părin
ții și profesorii. De aceștia uităm 
să vorbim și să scriem pentru că 
ne-au cîntat și ne cîntă cîte un 
străinei la ureche că trebuie să 
ne punem cenușă în cap și să 
ne lamentăm. Penibil I

Scriind despre copii nu pot 
să nu-i amintesc și pe profesorii 
lor. Și să le spun în numele lor 
„sărut mîna, doamnă învățătoare, 
sărut mîna, doamnă profesoară, 
să trăiți întru mulți ani, domnu
le învățător, domnule profesor. 
Să vă ajute Dumnezeu!". Am 
amintit laureații. Iată și numai 
cîtcva nume din noianul de ca
dre didactice care îi îndrumă : 
Doina Hanna, Aurelia Burlec, 
Gabriela Stănoi, Tatiana Blen
dea, Eugen Bencău, Alexandra 
Comănescu.' Theodora Jurca, A- 
dina Alexandrescu sau Mihaela 
Gomic.

Un gînd bun tuturor. Dar, 
prinși de viitori, să nu uităm de 
demnitatea noastră de oameni și 
de adevărata scară a valorilor 
românești. Pentru că acela care 
uită de valorile neamului său se 
pierde ireversibil de pe harta 
lumii. 11 înghit stihii din est sau 
vest, va fi vîndut și trădat din 
est sau din vest, așa cum s-a 
întîmplat nu o dată în istoria 
noastră zbuciumată și prea des 
îrisîngcratâ. ■

Călin 1IOLB/XN

Carnea și TBC-uI
Prin amabilitatea domnului 

Ioan Popescu, ofițer la poliția 
județeană Gorj, am fost infor
mați că o serie întreagă de pro
ducători de alimente1 au încăl
cat legislația cu privire la cali
tatea produselor livrate pe pia
ță.

Cea mai gravă dintre infrac
țiuni au comis-o Grigore Dănuț 
Tufan, Constantin Magdalena, 
Constantin Nica, Constantin Dan- 
ciu din Stănești—Gorj, care au 
sacrificat bovine purtătoare ale

virusului TBC, sau bolnave de. 
diabet.

Persoanele amintite nu au au- i 
torizație sanitară pentru desfa
cerea pe piață a cărnii. Cu toa
te acestea, se pare că încearcă 
să o desfacă pe piețe din județ* 
limitrofe Gorjului. Rîndurile de 
față sînt un semnal de atențio
nare, atît a cumpărătorilor cit și , 
a administratorilor piețelor a- 
groalimentare din Valea Jiului. 
Oricum, a îndrăzni să vinzi pe 
piață carne infestată nu poate 
fi decît crimă. (Al. H.)

Și primăvara asta care...
Doamna Tîrsu este lucrătoare comercială într-una din unită

țile „REALCOM", zis S.A. Soțul dumneaei este pensionat pe cal 
de boală încă din 1983. A fost maistru la secția de mobilă de la 
Livezcni. Om cu putere de muncă, căruia viața i-a jucat un renghi 
urît. Dureros. Sănătatea l-a părăsit, cum se spune. Diagnosticul 
său, debilitate mintală. Pensia — ridicolă în actualele condiții. 
Familia Tîrsu are o fată. Lucrează la un depozit al Realcom. Și 
nu-î ușor. Cînd s-au mutat într-un bloc de pe strada Venus din 
Petroșani, acum 17—18 ani, este vorba de blocul nr. 7, nu știau 
ce îi așteaptă. Un1 bloc lucrat de mîntuială, din ecohomii. Ca
mere — două. Pentru trei oameni. Suprafață, atîta cît să nu-ți 
pui singur piedică. Confort ? Hai, să fim serioși I Instalația Sâni- ' 
tară, deplorabilă. Apă caldă? Un vis. Apă rece? Urcă numai „Ia Paști 
și la Crăciun". Instalația electrică distrusă din cauza celei sanitar*. 
Apartamente Le la etajul întîi. Deasupra, alți locatari. Fiecare i 
cu ale Iui. In .una februarie, doamna Tîrsu a primit drept plata 
vreo sută de lei. Cică unitatea unde lucrează n-ar fl rentabilă ! 
Bine că Realcomul are cîțiva directori, iar- banii pentru directori ■ 
ajung ! Una dintre multele familii năpăstuite. Am, ascultat-o vor
bind pe doamna Tîrsu. Voce resemnată în fața vieții. O viață care.,. 
B16c devenit insalubru (în bucătărie, din lipsă de spațiu, cei trei 
membri ai familiei mănîncă pe rînd), soț bolnav, fată ajunsă la 
vîrsta cînd trebuie să-și făurească un rost, leafă — nix, economie 
de piață, iar în colțul ochiului o lacrimă abia reținută. Și așa 
se trăiește la sfîrșit de veac douăzeci. Oameni, oameni, griji-.

Primăvara asta care... (II. ALEXANDRESCU)

AȘA VAI 
■PLACE

In curind se va încheia peri
oada celor doi ani de la primele 
alegeri libere din ultimii 50 de 
ani. Cu ce nc-am ales în această 
nouă perioadă de guvernare ? Pe 
plan economie, ne-am pricopsit 
cu programul de trecere la eco
nomia de p.iață. Rezultatele de 
pînă acum sînt departe de a fi 
mulțumitoare. Producția indus
trială a scăzut. Au crescut, în 
schimb, inflația și șomajul, la 
cote de ncimaginat în urmă cu 
doi ani. Pe plan politic, se poate 
spune, însă, că s-au făcut pași 
pe calea democrației. Parlamen
tarii aleși în Senat și Camera 
Deputațiior și-au făcut. în marea 
lor majoritate datoria, onorîn- 
du-și mandatul ce le-a fost â- 
cordat de alegători. A fost ela
borată și adoptată o nouă Con
stituție a României. Au fost 
trecute prin furcile caudine ale 
Senatului și Camerei Deputațiior 
numeroase legi, care prefigurează 
noi structuri, democratice, în 
economie, administrație și viața 
social-politică a țării. Asistăm de 
fapt, la un proces de demolare 
a vechilor structuri și de elabo
rare a altora, noi, caracteristice 
statului de drept, în care pute
rile de decizie adminiștrative, le
gislative, economice și juridice 
sînt separate. Procesul e lung și 
dificil. Nu șc poate demola și 
reconstrui, peste noapte, ceea ce 
s-a clădit timp de decenii. Din 
păcate, însă. în cadrul acestui 
proces de tranziție, mutațiile și 
restructurările din planul conști
inței sînt cu mult mai lente. Sîn- 
tem și vom continua să fim, pro
babil, tributari unor tare ,i mrn- 

talit;\,ți care s-au structurat nu 
numai în sfera conștientului, dar 
și în subconștient, timp de ani 
de zile, ca urmare a atotcuprin
zătoarei propagande și educații 
unilaterale de îndoctrinare co
munistă. Vor trebui să mai trea
că încă mulți ani pentru a ne 
trezi din somnul rațiunii, care a 
născut monștrii totalitarismului...

Parlamentarii

In acest context, este greu de 
explicat și de înțeles atitudinea 
celor investiți de alegători, în 
virtutea unor anumite convingeri 
politice, în funcția de parlamen
tari, care își schimbă convinge
rile după cum bate vîntul poli
tic, La mai mult sau mai puțin 
timp de cînd și-au primit înves
titura de aleși ai națiunii, unii 
parlamentari și-au modificat ati
tudinea politică, precum camele
onii. Nu puține au fost cazurile 
In care unii parlamentari aleși 
de ecologiștî, au trecut la libe
rali. Au devenit celebre unele 
cazuri, cînd membri al FSN 
și-au anunțat în parlament sau 

prin mijloacele presei, radioului 
și televiziunii, trecerea la un alt 
partid. Au apărut astfel, ceea ce, 
mai în glumă, mai în serios se 
poate numi profesiunea de „pu
rice parlamentar". Precum un 
parazit bine instalat pe un trup 
sănătos, puricele parlamentar 
sare de icî-colo fără vreun mo
tiv aparent. Dar se vede de la 
o poștă că interesul poartă fe
sul 1 Constituie, desigur, un drept 
al omului să aibă o anumită o- 
pinie politică șl chiar să și-o 
schimbe. Dar o minimă morala 
politică, dacă se poate vorbi de 
moralu în politică, impune res
pectarea propriilor convingeri 
măcar pentru perioada în caic 
parlamentarul în cauză a primit 
învestitura unei anumite părți a 
electoratului și ale cărui interese 
trebuie să le reprezinte pînă la 
.sfîr.șitul mandatului.

Jocul politic, de-a parlamenta
rul și dc-a politicianul versatil, 
nu este copilăresc. Este un joc 
bine plătit. Dar care provOacă 
daune și dezorientări în rîndul 
alegătorilor. In cc și cine să mai 
crezi, dacă cel cărora le-ai acor
dat votul cu încrederea că îți 
vor reprezenta interesele nu le 
reprezintă, ci trec în < n totul 
alta tabariî politică ,j grupare 
• !<' interese |

\ iorel STRAI ț

Noutăți de
In perioada 2—20 martie 1992 

au avut loc, in conformitate cu 
prevederile statutare, convenți
ile locale ale organizațiilor te
ritoriale ale Frontului Salvării 
Naționale din județul Hunedoa 
ra care s-au încheiat prin con
venția județeană de la Deva din 
data de 21 martie 1992.

Cu aceste ocazii s-au prezen
tat rapoartele de activitate ale 
birourilor de coordonare exis
tente pînă la acea dată, s-au a- 
nalizat rezultatele FSN în ale
gerile locale și sau ales noile 
birouri de coordonare.

In Valea Jiului, în cele șase 
localități componente, FSN a 
cîștigat patru posturi de primar 
plin reprezentanții săi, picrzînd 
insă in municipiul Petroșani și 
Aninoasa. Din totalul de 120 de 
mandate de consilieri locali, 
in cele șase orașe, FSN a cîști 
gat 56, respectiv 47 la sută.

In urma alegerilor pentru 
noile birouri de coordonare ale 
organizațiilor locale, în Pctrila 
și Lupeni au fost rcale.și ca pre
ședinți domnii Ioan Dan Bălan 
,și Dan Dănilu, iar în Vulcan și 
Uricani au fost aleși ca preșe
dinți domnii Ioan Durnca și 
Ghcorghc Suciu. In municipiul 
Petroșani biroul de coordonare 
nou ales, format din 11 membri 
il arc ca președinte pe domnul 
Ioan Florea, ca vicepreședinți 
pe domnii Sorin Silagy, Ioan 
Niculae C’aprar și Constantin

la F. S. N.
Baiuță, iar ca secretar pc dom
nul Ernest Schlczinger.

Convenția județeană din 21 
martie 1992 l-a reales ca pre
ședinte al Consiliului de coordo
nare județean FSN pe domnul 
deputat Ioan Timiș, 
iar unul din cei cinci 
vicepreședinți a fost ales dom
nul deputat Valeriu Butulescu 
care, cu această ocazie, a pre
zentat și punctul de vedere al 
organizației județene Hunedoa
ra, referitor la alegerile prezi
dențiale și moțiunile prezentatei 
pentru Convenția Națională & 
FSN. Punctul de vedere expus 
și care a fost adoptat cu un ani» 
mita te de voturi exprimă spriji
nul pentru susținerea candida
turii președintelui Ion IJîesou 
în alegerile prezidențiale șl to^ 
odată susținerea moțiunii. Petre 
Roman la Convenția Naționalii» 
in luările de cuvînt ulterioare 
toti vorbitorii exprimînd nece
sitatea reconcilierii celor două 
personalități pentru păstrarea 
unității frontului și cîștigarca &- 
legerilor generale și prezidențiale.

Acesta a fost și mesajul care 
a fost transmis ulterior 
doi .și pc care il vor snsțim cei 
26 de delegați ai județul îi .deși 
pentru Convenția Națională 3 
FSN de la București lf> wfir-ilnl 
acestei saplămini.

Biroul de coordonare municipal 
Petroșani ni

I iuntului Salvării Naționale
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CU OCAZIA împlinirii vîrstci de 27 ani, dragă Vali Stanciu, 
sora îți urează sănătate, fericire și „La mulți anii**. (1210).

MULTA, multă fericire, sănătate și „La mulți ani !“ îi urea
ză, cu drag, Sanda Naidin lui Alin Ulrich, cu ocazia împlinirii a 
19 primăveri. (1231).

VINZARI
V1ND Dacia 1 310, Vulcan, str. Republicii, bloc F 1, ap. 10, 

telefon 70784, după-amiază. (1247).
V1ND gard metalic deosebit și trei cruci din ciment și mar

mură (mozaic). Telefon 42537, între orele 9—12. (1245).
VlND convenabil motor Dacia 1 300. stare perfectă. Relații 

— telefon 42145. (1238).
AGENȚIA DE TURISM T.P.Z. VULCAN

organizează excursii săptămînale în Turcia cu plecare în fiecare 
joi, ora 8, din Vulcan, cinematograful „Luceafărul14, prețul ex
cursiei — 9000 lei. Informații suplimentare la telefon 70854, zilnic, 
între orele 15—22. (1219).

DECESE

DIVERSE
SOCIETATEA COMERCIALA GF, str. Independenței, nr. 37, 

angajează barman. (1220).
COMEMORĂRI

NAȘII Dorel șl Tereza Matras amintesc că s-au împlinit șase 
luni de la dispariția finei lor

ITUL VIORICA
Dumnezeu să-i ierte sufletul ei bun. (1224).

ELEVII clasei a Xl-a (și dirigintele) din cadrul Liceului In
dustrial nr. 2 Petroșani sînt alături de colegul lor Mircea în mo
mentele grele prilejuite de decesul tatălui său.

Sincere condoleanțe familiei I (1243)
ELEVII clasei I—J școală profesională. Liceul Industrial Mi

nier Petroșani, împreună cu diriginta sînt alături de Munteanu 
Petru-Florin în greaua încercare pricinuită de moartea tatălui.

Sincere condoleanțe I (1241)
SINDICATUL liber independent al UPSRUEEM Petroșani, 

preeam și colegii de muncă, sînt alături de Petra Viorel și familia 
sa. în greaua încercare prilejuită de pierderea celui care a fost 

PETRA STAN
Un bun tată și soț. (1239)

COLECTIVUL SCTL (AUTL) Petroșani, aduce un ultim Or 
magia celui care a fost an bun coleg

PETRA STAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1225)
COLECTIVUL taximetriștilor din Petroșani regretă profund 

dispariția bunului lor coleg
PETRA STAN

Sincere condoleanțe familiei. (1232)

MlINE, 28 martie 1992, se îm
plinesc cinci ani de cînd ne-ai 
părăsit, draga noastră

MARCELA M1RLOGEANU
MARCHIȘ

Toate bucuriile vieții nu ne pot 
umple locul gol lăsat de tine, nu 
pot opri lacrimile amare și zbu
ciumul sufletului nostru. La fel 
te plînge tata, soțul tău Llviuț, 
sora ta Gina și Horea, frații tăi 
Liviu, Claudiu și Călin.

Cei care ați cunoscut-o pe 
Marcia, lăsațl o lacrimă pentru 
ea, pentru tinerețea el. Cu amar 
în suflet, mama Lili. (1195).

FAMILIA anunță că se împlinesc 7 ani de la decesul bunului 
nostru

ec. PETRESCU ION
Nu-1 vom uita niciodată! (1237)

Cooperativa „Straja" Lupeni
angajează de urgență conducător auto posesor permis 

circulație categoria B, C, E.
Relații suplimentare se primesc la biroul pcrsonal-în- 

vățămînt al Cooperativei Straja Lupeni, sau prin telefon 
60312, 60593.

Societatea comercială 
de construcții 

CONPET S. A. PETROȘANI 
scoate la licitație, in vederea închirierii, spații in 

căminul de nefamiliști din Lupeni, str. Calea Brăii nr. 1.
Licitația va avea loc în data de 2 aprilie 1992. ora 

10, la sediul unității din str. 1 Decembrie nr. 90 Petroșani.

S. N. C. F. R.
REGIONALA C. F. R. TIMIȘOARA

Conducerea Regionalei CFR Timișoara face apel la 
publicul călător pentru menținerea in stare de curățenie 
a vagoanelor și crearea unei opinii de masă față de cei 
care nu manifestă o atitudine civilizată, atit față de per
sonalul de deservire CFR, cit și față de mijloacele de 
transport puse Ia dispoziție.

In caz contrar, CFR-ul își rezervă dreptul de a anula 
trenurile pe secțiile unde se vor constata aspecte nega
tive.

Societatea comercială
„MAC0N“ S. A. DEVA

Str. Sîntuhalm nr. 1, telefon 13930, telex 72249, fax 26060,
VA OFERĂ

următoarele produse și servicii :
—• cazane încălzire centrală pentru orice fel de com

bustibil ;
— jgheaburi și burlane de tablă pentru scurgeri;
—* confecții metalice de orice tip (rafturi metalice, 

porți, garduri, etc ) J
— garaje metalice ;
— pătule (cotarci) pentru porumb ;
— rebobinărl motoare electrice j
— piese de schimb prelucrate pe mașini de așchiere;
— închideri balcoane;
Pentru solicitările dv. și relații suplimentare, vă stau 

la dispoziție telefoanele 956/13930, 13931, 12333 int. 104, 
118, 131.

Societatea comercială
„MM ROYAL“ SRL Arad România

cu oficiu de prestări servicii în Petroșani
ORGANIZEAZĂ

excursii externe în fiecare DUMINICA
■ Polonia — Varșovia, Ia preț de lei 10500 și 20 DM

— asigură o noapte cazare;
! ■ Turcia — Istambul, Ia preț de Ici 10 000 și 30 DM
i *"■ o noapte de cazare și un mic dejun.

Pentru informații; Petroșani str. Vasile Boaită bloc
5A, sc. 2, ap. 16. Telefon 42316 și 43610. (1175)

De la Banca Comerciali Români
Cu data de 1 aprilie 1992 nivelul dobînzilor la disponibilită

țile în valută din conturile persoanelor fizice, și Juridice, depuse 
la Banca Comercială Română, vor fi următoarele :

VALUTA depunere 
la vedere

%

depunere sub formă 
de depozit 

(6 luni, 1 an) 
%

Dolar S.U.A. 2,5 3.0
Marca germană 4,0 5,0
Lira sterlină 5,0 6,0
Franc francez 4,0 5,0
Franc elvețian 3,0 4,0

I a I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Programul TV.
VINERI, 27 MARTIE

9,45 Actualități.
10,05 Calendarul zilei.
10,15 Film artistic. Calea lapte

lui (SUA, 1936).
11.45 Teatru TV. Casa mare da 

Ion Druță.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14,20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15,10 Bicentenar Rossinl.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
10.30 Cintec și suflet româneso.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiunea In limba ger

mană.
18,00 Pro Patria.
18.45 Ecranul.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate. Alice în 

Țara minunilor.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. Familia Chis- 

holm Episodul 7.
21.45 Basarabie, lacrimă a nea

mului meu...
22,05 Campionatele mondiale de 

ralinaj artistic.
23,05 Simpozion.
23,50 Actualități.

0,05 Gong!
0,35 Top 10.
1,05 Festivalul internațional da 

jazz — Sibiu 1992 (I).

I

HOROSCOP
BERBEC 

(21 martie — 20 aprilie) 
Dinamismul dv. uimitor lasă 

impresia omniprezenței și omni
potenței.

TAUR 
(21 aprilie •— 20 mai) 

Farmecul personal e trăsătura 
care vă creează, paradoxal, cela 
mai mari neplăceri.

GEMENI
(21 mii — 21 iunie)

Zi de excesivă generozitate, cu 
implicații asupra stării psihice, 
In perspectivă...

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Pasiunea dv. de colecționar a 
stimulată de primirea unui mio, 
dar valoros, cadou.

LEU
(23 iulie — 22 aagust)

Veți asculta mai multe laude 
dectt ar putea suporta un om 
cu bun simț.

FECIOARA
(23 aagust — 22 septembrie) 

Afacerile mărunte se află sub 
bune auspicii.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Rezolvarea unei probleme care 
trenează de multă vreme, mal 
poate fi âminată ctteva zile, spre 
binele dv.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Răzvrătirea dv. zgomotoasă 
vă face să ajungeți pe primul 
loc, dar ce loc!...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Tensiune cresctndă în familie.»
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Acuzația de logoree și amesteo 

In treburi care nu vă privese 
pare să vă afecteze profund.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Deosebirile de vederi se ao- 
centuează, plasîndu-vă in pos
tura alergătorului solitar.

PEȘTI
(19 februario — 20 marile)

Contați pe puterea dv. de con
vingere și mai puțin pe promi
siunile de ajutor...
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