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Lista consilierilor 
județeni 

din Valea Jiului
AII UITAT? E 1 APRILIE!

Căprar Ioan Nicolae
Uifăleanu Ion
Dănilă Dan
Soare Adrian
Silagjhi Sorin Miliai
Buriec Cornel
(toți de la Frontul Salvării Naționale)
Dumitru M. Virgil — Partidul Renașterea și Independenta 
României
O'urnă Dumitru Florin, Cristescu Gabriel, Prip Pompiliu.
Vonica Dragoș, Fekete Zsolt
(de la Convenția Democratică)

Lista consilierilor județeni din Valea Jiului ne-a fost 
transmisă telefonic din partea Tribunalului județean.

PĂCĂLEALA
(scenariu pentru teatru absurd) „Absurdul umple lumea” 

GOETHE

chiar, 
n-au

Primăriei
Domnul primar al municipiului Petroșani ne-a informat că 

toți cel care doresc puiet săditor de pomi fructiferi sau arbori 
ornamentali — .nclusiv unitățile industrial-cooperatistc — se pot 
adresa primăriilor locale, pînă cel mai tîrziu în 10 aprilie, preci
zând în cerere soiurile și numărul de exemplare, pentru centrali- 

in vederea comandării la socie-zarea necesarului pe municipiu 
talii furnizoare de profil.

Totodată, domnia--a. „uluit 
privatizați cu capital mare, de a 
de navomodelism din Petroșani, 
în scopuri comerciale”, precizează 
de ani. iar echipa Văii Jiului este de 28 de ani campioana națio
nală* <i ca atare. Baza de navomodelism Petroșani își va păstra 
statutul actual și în continuare.

de lăcomia și îndrăzneala unor 
atenta la spațiul sportiv al Bazei 
in vederea trans.urmării acesteia 

că „aceasta funcționează de 36

Pe adresa Primăriei 
piului Petroșani a sosit 
trecute o înștiințare 
se dovedește, 
nut, , inportantă 
structori. Comunicatul este sem
nat de domnul subprefect Ale
xandru Pop șl a fost transmis 
cu nr. 835 in data de 14 februa
rie. In ceea ce ne privește 
municatul ne-a fost remis de 
tre lucrători din serviciul 
urbanism și sistematizare

prin 
pentru

munici- 
zilelc 
care 

conți- 
con-
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CEL PUȚIN PATRU ANI.

Pisica a fost deconspirată. Dovedită 
Nimeni nu i-a tăiat însă ghearele. Unii 
făcut acest lucru din motive ecologice, alții din 
lașitate, alții din interes. Astfel, pisica a rămas 
exact ceea ce a fost și pînă acum. Dacă e nea
gră aduce ghinion, dacă e albă, e de bine. Noap
tea însă toate pisicile sînt negre. Uneori 
chiar zărite, fiind prevăzute cu ochi de 
Indiferent 
ajunge să

Șoricelul 
a dispărut 
Pisica a refuzat însă așa ceva. Ea mănîncă în

pot fi 
pisică, 
pisicade salturile pe care le face, 

cadă întotdeauna în picioare, 
este mic și mănîncă brînză. De cînd 
brînza, s-a obișnuit să mănînce orice.

continuare șoricei. Nu i-a dispărut nici plăcerea 
diabolică a jocului sadic „de-a șoarecele și 
pisica“. Deosebirea este că, de un timp, jocul 
a devenit mai complex, mai plin de rafinament. 
Pisica nu se mai murdărește pe gheare. Se 
murdăresc alții. Cei care, în naivitatea și orgo- 

Deși vinovați 
care se în-

liul lor, pregătesc și întind curse, 
și condamnați pentru crimă, cea 
fruptă din pradă este tot pisica.

Intr-o zi, în timp ce pregătea o 
a căzut înăuntru. Confundîndu-1, 
ghițit pe loc.

cursă, cineva 
pisica l-a în-

Sorin OPREA

Press-press și invers, comunica :

co
că- 
de 
al 

Primăriei municipiului, cu rugă- 
m ntea de a fi publicat.

Textul poartă următoarea pre
cizare : „doamna inginer 
Iul lana, rog rezolvați ca 
text să apară și in ziarul 
noi”. Semnează, arhitectul 
județului, 
tinescu

Deși pare greu de clarificat In
tel sul expresiei „rot> rezolvați” 
publicăm amintita înștiințare.

„Se aduce la cunoștință că po
trivit HG. nr. 731 din 14 octom
brie 1991, înccpînd cu data de 
13 februarie 1992, Prefectura și 
primăriile vor putea elibera au
torizații de construcție, investi
torii vor putea contracta cu u- 
nitâtile de execuție iar acestea 
vor putea executa lucrări,

pe bază de proiecte și de- . 
de execuție verificate de I 

verificatori atestați". Unitățile ’ 
de execuție vor trebui să aibă I 
angajați responsabili tehnici cu I 
execuția, atestați în domeniile I 
in care acestea execută lucruri | 
Societățile comerciale și agenții • 
economici privatizați cu activi- I 
tute în construcții își vor putea : 
trimite specialiștii interesați la I 
atestarea tehnico-profesională, a- i 
sigurîndu-se astfel cadrul legal | 
pentru desfășurarea activității de î 
construcții. Menționăm că sin-

Făgaș 
acest 
„Zori 

șef al 
domnul Ion Constan-

I 
gurele proiecte și lucrări de e- | 
xecuție la care nu este necesarii I 

!viza „verificatorilor de proiecte . 
atestați" sau urmărirea de către j 
„responsabili cu execuția ates-. 
tați" sînt construcțiile de locuin-1 
țe cu parter, parter și un etaj, cu’ 
înălțimea la cornișă de maximum] 
8 m, pentru una sau două faml- • 
Iii, cu anexele gospodărești ale 1 
acestora și construcțiile provizo-J 
rii ; pentru acestea sînt valabile • 
prevederile deciziei 161 a Pre- 1 
fecturii". 1

i
Am respectat intru totul înști- J 

i.itarea primită spre publicare. , 
Rămîne să vedem ciți 
vom avea și ce vor face ei efectiv.

atestați" >

Martor ne este colecția ziaru
lui „Zori" noi, „Semnal" și „Ro
mânia liberă" ? Pulbere a făcut-o 
domnul deputat Butulescu. După 
apelurile sale incendio-fumegîn- 
de, n-a mai citit-o nimeni; a- 
cum, redactorii el apelează la 
mila publică la intrarea în piața 
Petroșani. „Romunia liberă" a 
fost scoasă din colecții și vîndu- 
tă la kilogram drept hîrtie de 
împachetat suplimentul, iar nu
merele de după decembrie 
au avut o soartă și mai 
în lipsă de motorină s-a ațîțat 
focul cu ele... Ce s-a mai în
tîmplat cu personajele politice 
intrate în dizgrația domnului 
Butulescu ? Vai și amar: din
moment ce domnul Butulescu a 
spus „halt", toți alegătorii d-lui 
senator 
chiar 
(108,6 
festa t, 
tul 1 Aflăm că dl. Prip Pompiliu 
s-a retras de teama d-lui Butu
lescu într-o peșteră din Retezatul 
Mic, pe care a baricadat-o și 
din care, periodic și conspirativ, 
se interesează dacă poate ieși 
la lumina zilei. De teama ace
luiași personaj, domnul Turnă 
șl-a ales refugiul în cheile Taia 
și ține o legătură prin radio-te- 
lefon cil unul din șantierele de I 
construcții, în care mai are a- I 
depți. Asta, pînă află dl. Butu I 
lescu adresa șantierului; atunci I 
să te ții... După retragerea acre-1 
dităril pe care dl. conf. Vladis- I 
lav o avea din partea cctățeanu- • 
lul-poet predă trigonometrie la I

PNL Petre 
mai mult 
la sută), 

retrăgindu-1

1989 
tristă:

Jurcan, 
decît toți 
au mani- 

manda-

clasa a Il-a B, din comuna Dă- 
buleni, iar în timpul liber con
fecționează rogojini din papura 

locală. Ce s-a întîmplat cu mi
nistrul liberal care în urmă cu 
vreo 2—3 luni a fost în Vale ? 
Fa bine, de frica poetului-ingi
ner, s-a refugiat în Laponia și-a 
construit un iglu și acolo, sin- 
gur-singurel, studiază opera 
literară a domnului V.B. Citește 
mai ales și cu sîrg. sudalmele la 
care se dedă în presa...

După cum se știe, dl. V.B. nu 
vede cu ochi buni „inima și vioa
ra". îngroziți de această perspec
tivă, membrii comunității au 
hotărît în unanimitate ca In ziua 
de 1 aprilie a.c. să-și facă hara- 
chiri. Din surse autorizate: aflăm 
că în urma „ghicitorilor" butu- 
lesciene, dl. Radu Câmpeanu li
der al PNL, și-a pierdut pofta 
de mîncare... Mai mult, 
că liderul PNL, în spirit 
critic, se va abona la Spinii din 
Vale... Laureatul „premiului 
tural I.D. 
lit la dr. 
opoziției", 
urmă s-a
Canare iar pînă își mai revine, 
îl apără de muște și îl suflă de

praf un tip nu prea înalt, 
plete și mustață pe oală... 
hotarul satului Jieț, sătenii 
descoperit un interesant sarcofag 
roman. La sforțările descoperi
torilor capacul a fost înlăturat. 
In armură completă, a ieșit la 
iveală un dccurion care, după 
ce s-a șters la ochi a întrebat, 
jenat oarecum de necunoașterea 
limbii române: „Bu-tu-les-cu mai 
e în Vale ? Mirați, sătenii 
răspuns : cîte odată... Se 
că romanul a înțeles bine 
vreme ce le-a făcut semn 
acopere din nou. Tot din
pres-pres și invers, aflăm că dl. 
Sergiu Cunescu este profund e- 
moționat de perspectiva ca dom
nul V.B. să îl considere drept 
un zeu tutelar. Ia, uite, de la 
mnterialism la zei... Pe chestia 
asta, dl. Cunescu îi va oferi, la 
prima întîlnire, o cană de zai- 
băr... Facultatea de mine și me
talurgie din 
un interesant concurs de înjură
turi, deschis absolvenților 
Premiul I — o gheată 
Dacă va concura omul 
sîntem convinși de adjudecarea 
premiului...

cu 
In 
au

i-au 
vede 

de 
să-l 

surse

aflăm 
auto-

Sirbu 1992“ s-a 
Moraru, „rechin" 
Pe dată acesta 
refugiat în

cul- 
zbîr- 

al 
din 

insulele

Cracovia inițiază

săi. 
spartă, 
nostru
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Cine pune ordine în dezordine?
trei 

noului
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Minunca a ținut doar 
zile. După instalarea 
primar, un fior a străbătut struc
turile vechi, birocratice: ăsta
face ordine, nu glumește 1 A 
devenit publică punerea la punct 
a unui trepăduș obișnuit să pro
cure butelii de aragaz încărcate 
pe baza vechilor sisteme PCR 
(pile, cunoștințe, relații), pentru 
cei dispuși să dea un ban in plus 
șl să fie serviți prin ușile din 
sf^ate. Trepădușul s-a prezentat 
la primar cu o „mică listă" de 
„priorități", pe care erau înscriși 
cițiva privilcgiați, binecunos- 
cuți, cu relații... Dar a fost tri
mis la plimbare, cu listă cu tot! 
Simplu, primarul l-a trimis pe 
trepăduș să stea la rînd, unde 
se afla și soția... primarului dc 
dimineață, pentru procurarea U- 
nei butelii dc aragaz...

Timp de trei zile s-a 
un adevărat miracol și 
trul de schimbare a 
din cartierul Aeroport, 
chiul sistem de schimbare 
buteliilor a fost schimbat, 
fost angajați doi oameni' cinstiți, 
cunoscuți in oraș pentru corecti
tudinea lor de-o viață dc om. 

fost livrate timp de trei zile 
240 dc butelii pe zi. Oame- 

s-au bucurat, văzind că. in 
mult o săptămînă, buteliile 

li se schimbă in mod civilizat, 
pe baza unei ordini stricte. In 
următoarele săptămîni, însă, rit
mul s-a încetinit. Abia la 3—4 
zile mai nimerea cîte un trans
port dc cite 72 dc butelii — ma
șinile mici 1 — la centrul res
pectiv. Dc mai bine dc o lună 
și jumătate așa, cu încetinitorul 
sc schimbă buteliile la centrul 
din Aeroport. Numărul butcli-

produs 
la ccn- 

buteliilor 
Aici, ve- 

a •
Au

ilor goale crește, a depășit 1090. 
Pe cind cele pline se livrează 
nu conform repartițiilor, in or
dine. Ordinea e doar pe hirtie. 
Există repartiții, fiindcă cererea 
e mai mare decit posibilitățile 
dc livrare. Există și programe 
de livrare Ba chiar și o eviden
ță în plus, la primărie, cu pri
vire la programul dc livrare. Dar 
ce folos, dacă nu se respectă ? 
Pe traseele dintre depozit și cen
trele sau punctele de schimb se 
produc multe nereguli. Cu șpagă 
grasă, se mai 
pe traseu. La 
sosesc, destul 
buteliile pline 
la schimbate.
chide un ochi, chiar dacă 
primește 
schimbate undeva pe traseu. Da
că nu acceptă situația... Ehe. 
primește butelii la schimb după 
buna dispoziție a șoferilor! De
zordinea e Întărită prin semna
rea notelor de livrare. Oricare 
centru de schimbare, fie el fix 
sau volant, primește livrările Le 
că ii sint sau nu destinate con
form repartițiilor. Astfel în or
dinea stabilită prin programa
rea din repartiții, s-a rcstabiljt 
dezordinea. Structurile vechi ale 
neregulilor bazate pe l’CR, tind 
să :.e reinstaureze. Lupta cu 
inerția și cu cei puși pe căpătu
ială, fără muncă, e grea, 
sprijinul cetățenilor, prin < 
trol riguros, credem, totuși, 
se poate pune ordine și in 
tuala situație, care tinde din 
să cedeze în fața presiunilor 
clulor structuri interesate 
menținerea dezordinii.

schimbă butelii 
centrele de schimb 
de -des, odată cu 
și cite 4—5—6 ga- 
Deslinalarul in

ii u 
contracostul buteliilor

Cu 
con- 

că 
ac- 

nou 
• ve- 

in
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„Norma”
Vdlcăneană i

MIXERUL VULCAN — PE
TROLUL STOINA : 5—1 (1—0) 
Minerul Vulcan a prestat un joc 
bun socotit Jrept „pledoarie 
pentru fotbal“ După o primă 
repriză in care s-a marcat doar 
un singur gol, prin Stanciu in 
min. 36, urmează repri
za a doua cu irezistibi
lul maraton al... golurilor. 
Înscrie mai întii lordache, ime
diat după reluare. Urmează apoi 
autogolul lui Rusu, care marchea
ză... golul de onoare al oaspeți
lor. Acest gol pare a fi stimu
lentul gazdelor, care în interval 
de 10 minute, la fazele din min. 
62, 63 și 72 vor mai puncta de 
trei ori prin Barbu. Voicu (din 
pcnalty), și Szoradi. Partida se 
încheie în aplauzele numeroșilor 
spectatori de la stadionul „Cen
tral”, pentru a urmări frumoase
le partide-spectacol ale favorit i- 
lo . < TA'.).

DIVIZIA C
REZULTATE TEHNICE; Minerul Mătăsari — Constructorul 

C >va -l—0; Minerul Motru — AS Paroșeni 3—0; SUCPI Cro
nica — D ■ rna Orșova 2—4; Pandurii Tg. Jiu — Autobuzul Cra- 
iov.i 6—1; Minerul Lupeni — a stat ; Petrolul Țiclcni — l’arîn- 
gul P trila-Loma 2—2; Minerul Uricani — Sevcrnav 1—0; Mi- 
n- i il Vulcan — Petrolul Stoina 5—1

CLASAMENTUL
I Minorul Vulcan 18 10 3 5 42—20 23
2 Petrolul Țiclcni 17 9 4 4 34—15 22
3 Minerul Mătăsari 18 11 0 7 37—19 22
4. AS Paroșeni 18 9 4 5 39—23 22
5 Minerul Lupeni 17 9 3 5 39—20 21
6 Pandurii Tg. Jiu 18 9 2 7 37—22 20
7. Constructorul Craio'a 18 9 2 7 37—28 20
8 M norul Uricani 17 9 1 7 21—20 19
9 Minerul Motru 18 9 0 9 30—26 18

10. Dicrna Orșova 18 9 0 9 26—35 18
II Sevcrnav 18 8 0 10 24—34 16
12 Petrolul Stoina 18 7 2 9 19—31 16
13. Parîngul Petrila Lom-a 18 6 3 9 15—26 15
14 Petrolul Carbuneștj 15 5 1 9 16—41 11
15. SUCI’I Craiova 18 5 1 12 20—46 11
16 Autobuzul Craiova 18 3 2 13 17—47 8

ETAPA VIITOARE (4 aprilie) ; Autobuzul Craiova — SUCPI
Craiova; Dicrna Orșova — Minerul Vulcan; Petrolul Stoina — 
Minerul Motru; AS Paroșeni — Minerul Mătăsari; Constructorul 
Craiova — Minerul Uricani; Sevcrnav — Petrolul Țicleni; Pa- 
ringul Pctrila-Lonea — Minerul Lupeni; Pandurii Tg. Jiu — stă.

Campionatul județean 
de fotbal

REZULTATELE ETAPEI A XXI-A (29 martie) 1 Minerul 
Ghclari — Utilajul, Petroșani 2—0; Minerul Vulcan Teliuc — Jiul 
P. trila 2—0; EGCL Călan — Tractorul Burăști 4—1; Constructo
rul Hunedoara — Metalul Criscior 9—0; Minerul Valea de Brazi 
— Minorul Aninoasa 2—1; Voința Minerul Brad — Minerul Băr- 
baleni 0—3; Favior Orăștie — a stat.

A

norul Aninoasa — Constructorul Hun, loara; Metilul Ci isc ior -r- 
EGCL Colan; Trac torul Ba așii — Metaloplastic a Orăștie; M nerul 
Cert< l — Minerul Vnl'an Tehiic : hui P trila — Minerul Cilii — 
J.iri; Utilajul Petroșani — «ă.

Mici'il ch rb) Mi taloplastica Orăștie -- Minerul Certei nu
»-.» disputat Ina.nte <lc începerea meciului au a Vili loc incidente.

CLASAMENTUL
1 Mi taloplustii ,i Orăștie 19 17 1 l 89—16 33
2. Minorul CertcJ 18 13 4 1 69—24 30
3. Constructorul Hunc.-lom a 20 12 3 5 75—20 27
4 Minerul Aninoasa 18 12 2 1 49—18 26
5. Minorul Valea de Brazi 20 11 2 7 43—24 24
6. Minorul Ghclari 20 11 1 8 46—38 23
7. Minerul Bărbătem 19 9 1 9 27—22 19
8 Metalul Criscior 19 7 4 8 40—11 18
9. Minerul 'Teliuc 20 7 2 11 28—41 16

10. Voința Minerul Bra 1 19 7 0 12 26—59 14
11. Favior Orăștie III 6 1 11 26—51 13
12. Utilajul Petroșani 19 6 1 12 33—63 13
1.3 'iul Pfrlrila 19 4 3 12 28—16 1 1
1 ) EGCL Călan 20 1 1 15 26—56 9
15 Tractorul Barăstl 18 4 1 13 28—103 8

ETAPA VflTOARE (.'> ipi. i<): lavmr O> IIȘ t’e — Voi ii ț.i Mi
r.r :il Brad, Minerul Hâibrtleni Minerul V ah i i le 1 Jr. i'/i. Mi-

Publică icul'/.ută <Ic
Durei NI' \MȚU

MINERUL URICANI — SE- 
VERNAV 1—0 (1— 0). Dacă ră- 
nune ceva dintr-un meci, rămi- 
nc scorul. După suita de ocazii 
ratate cu seninătate de gazde, 
finalul le putea fi fatal, căci 

Peste adversar
contraatacul din ultimul minut 
de joc putea răsturna „dezechi
librul" dintre cele două forma
ții. Golul victoriei a fost înscris 
de Ceacusta din 11 m, dictat în 
urma unui fault clar in careu. 
Și dacă n-a fost 5—0, numărînd 
numai ocaziile cele mai clare, 
„meritul" este al atacanților lo
calnici și nu al oaspeților, care 
au fost dominați pe toată dura
ta partidei, fiind salvați și de 
cele două bare, care parcă s-au 
opus .și ele unei victorii conclu
dente.

Ascens unea
„Parîng"

PETROLUL ȚICLENI — PA- 
RÎNGUL PETR1LA LONEA 2—2 
(0—2). Presimțirea a fost confir
mată. Echipa minerilor din Lo- 
nea a depășit, sub bagheta lui 
Cătuți, pragul „imposibil" și a 
produs lovitura de teatru.

Cu un angajament fizic total 
și cu un atac în vervă, oaspeții 
au condus cu 2—0, prin golurile 
înscrise de Frimu și Burlan. în 
prima repriză, fiind egalați, pe 
fondul unor greșeli ale apărării, 
în ci re Anton nu a reușit 3ă 
dirijeze ultima linie, primind 
ambele goluri parabile. Saltul 

valoric al echipei este o promi
siune pentru următoarele întîl- 
niri, în care punctele sînt mai 
presus de orice.

—“ • t — a a ^^a a »

Joc slab
MINERUL MOTRU- — A. S. 

PAROȘENI 3—0 (2—0). Deși au 
cîștigat, gazdele nu au strălucit 
și victoria meritată, de altfel, a 
fost facilitată de Jocul slab al 
echipei lui Gogu Tonca, care a 
gafat în apărare. Oprița și Nă- 
crcală nu s-au sincronizat la 
primul gol, atacul nu a pus pro
bleme, iar mijlocul a fost depă
șit de jocul uneori în forță al 
adversarului. Golul doi a avut 
aceleași cauze, iar după pauză, 
cu tot echilibrul, pe contraatac, 
gazdele au finalizat o acțiune 
personală a lui Dinu.

j PUBLICITATE
| Societatea comercială
j „MM ROYAL“ SRL Arad România
Icu 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, la preț de lei 10 000 și 30 DM 
| — o noapte de cazare și un mic dejun.

Pentru informații: Petroșani str. Vasile Roaită bloc
5A, sc. 2, ap. 16. Telefon 42316 și 43610. (1303)

Sucursala de Exploatare Transport 
Tehnologic și Prelucrare Primară 

a Lemnului Petroșani
angajează de urgență:

motopompist — pompier pentru CSPL Uricani;
— IFRON-iști;
— macaragii — pentru macarale Portal.

LUPTE LIBERE

Calificare in finală
In etapa de zonă, desfășurată 

în zilele de 26—28 martie, la 
Zalău, a cluburilor sportive șco
lare, cadeții școlii sportive Pe
troșani (antrenor Lică Făgaș) a 
ob(inut trei locuri I, un loc II 
și două locuri III, cu drept de 
participare la finala campionatu
lui național de lupte. Brașov, 
14—16 aprilie.

Circa 200 de sportivi din ma
rile centre cu tradiție în sportul 
luptelor Zalău, Cluj, Oradea, 
Tg. Jiu, Sadu, Deva, Hunedoara, 
Timișoara și Petroșani s-au în
trecut pe saltelele de concurs 
pentru un Ioc în primii trei.

Finalul a adus delegației noas
tre bucuria de a fi cucerit, prin 
Daniel Bostănaru (40 kg), Ianoș 
Biro (47 kg) și Ervln Kiss (55 
kg) locul I și calificarea mult 
dorită. Marian Lucaci (38 kg) a 
ocupat locul II, iar Mihai Emil 
(42 kg) și Adrian Oprițcscn (76 
kg) un meritat loc HI.
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„ Universitatea^ 
învinge

l'olb;|hi] feminin și.a mtr.it in 
drepturi. Divizia \ a începui 
campionatul și pregătirile p n_ 
Im eșalonul doi sini in plina 
desfașui iro. I’chipa „Universita
tea" Petroșani sub conducerea 
soților Vi', in, asistați de cotif. 
liniv, Gh.'oighe Irimie, a tercut 
la jocuri de verificare, inlilnmd 
siiptmnina Ireeiilâ, la Huni loara, 
po una din fruntașele cla'-anicn- 
lllllli, Ard; Ioana Alba lulia. U- 
nivcrsildti’a s-a impus prtn 1 r-11n 
joc sobru si a învins meritat 
iu I—0. prin golul marini. de 
I .upu, re,, nil;. |a echipa eu o 
mare ambiție. De altfel. Dana 
Tiliami și Cri-lina Uiulavu (cu
noscuta și arbili i) sini in atenția

. I;-. ționi'i itor. C mpionalu| în. 
■ "pe in cin .ut lunii aprilie. \ om 
4Vf>;l i urii puțină liniște

Prefectura județului 
Hunedoara

ORGANIZEAZĂ

în data de 13 aprilie 1992, ora 10, concurs pentru ocuparea 
postului de SECRETAR la Consiliul Orășenesc Uricani.

Condiții: studii superioare juridice sau administrative. 
Relații suplimentare la Prefectura județului, Direcția 

administrației locale, telefon 12592 sau 11350, int. 123.
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Consiliul orășenesc 
Primăria Uricani 

ORGANIZEAZĂ
in data de 29 aprilie 1992, ora 10, concurs pentru ocuparea 
postului de TEHNICIAN II la biroul „Apărarea civilă".

Condiții: stagiul militar satisfăcut și domiciliul stabil 
in orașul Uricani.

Relații suplimentare la sediul Consiliului orășenesc 
Uricani, la telefonul 60850 sau 121.

Cererile de înscriere se depun piuă Ia data de 8 
aprilie 1992.

Societatea comercială 
Valtrans S.N.C.

. . . . . ..«■■»«■ «.!• •••« • - - - • • - • ■•••••

] Întîlnire „Vatra Românească"

I Vineri, <le la ora 17, în ■ ala Casei de cultură, va avea mc o
maia înlilniri' a membrilor Uniunii Vatra Romftmîaspfi din ora-ul

• l’i't'o-ini
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DE STINGĂ...
' I ' ' !•

In ziarul „Zori noi“ din 19 martie 1992 am citit cu multă 
plăcere un interesant articol semnat de domnul senator Petru 
Jurcan, în care domnia sa ne spune de trei ori că este secretarul 
Senatului. Articolul avea un titlu incitant (Sfirșitul minciunii), 
din care am dedus că autorul s-a hotărît s-o sfîrșească definitiv 
cu minciunile. Dar, se pare că omul se lasă mult mai greu de 
mințit decît de fumat. Prin urmare, în ciuda strădaniilor supra
omenești ale autorului, el nu reușește să se debaraseze de acest 
viciu, vechi de cînd lumea. Nu numai că născocește, dar, căzut 
în mitomanie, domnul senator crede cu sfințenie în propriile sale 
născociri.

I
i

Logica articolului, dacă se poate vorbi de așa ceva, se reduce 
la o antiteză infantilă: liberalii sînt deștepți, feseniștii sint 
proști: liberalii salvează minele, feseniștii vor să închidă minele; 
Dan Constantinescu (FSN) e Satana, George Danielescu (PNL) e 
arhanghelul Gavriil, Petre Roman (FSN) nu-i iubește pe mineri, 
Radu Câmpeanu (PNL) îi iubește pe mineri. Și așa mai departe...

Evident, a comenta serios un asemenea material e greu și 
inutil. Sint nevoit să o fac totuși, întrucît în finalul articolului, 
domnul Petru Jurcan (secretar al Senatului) mă somează să-i 
răspund public. Trec repede peste tonul slugarnic, lingușitor fo
losit de autor la adresa unor personalități cam șifonate. trec 
repede peste lungul pomelnic de liberali, ridicați în'scaune gu
vernamentale de către cea de-a patra mineriadă. Mă voi opri 
numai la acele minciuni prevăzute cu etichetă de adevăr.

LOGICA IN
PANTALONI SCURȚI
1. Subsemnatul nu a fost niciodată președintele Comisiei spe

ciale pentru minerit, așa cum susține domnul Petru Juaran (secre
tar al Senatului). Am fost, și mai sînt încă, secretarul acesteia.

2. Domnul Scptimiu Krausz nu a vorbit în numele comisiei 
parlamentare și nu a afirmat că salariile minerilor sînt nejustifi
cate. Pentru această calomnie, comisia parlamentară îl cheamă 
pe domnul senator să răspundă în ...ța Comisiei de etică și disci
plină a Parlamentului.

3. Subsemnatul nu s-a împotrivit măririi subvențiilor pentru 
investiții în minerit. Nu a făcut altceva decit să ceară un nou 
sistem de salarizare, prin care doctorii și profesorii să cîștige și 
ci cel puțin cit o femeie de serviciu de la mină.

4. Cit privește replica unui lider sindical : „Lăsați-i să vor
bească, că doar noi i-am ales“, ca reprezintă o mistificare gro
solană a domnului senator. In realitate, in timpul discursului 
domnului Scptimiu Krausz, întrerupt în repetate rînduri de dom
nul Miron Cozma, un lider sindical i s-a adresat acestuia din 
urmă astfel: „Lasați-1 să vorbească, că doar noi l-am ales". Mo- 
dificind două litere, domnul senator vrea să mă plaseze și pe 
mine sub incidență acuzatoare. Interprctind citatul falsificat de 
domnul Jurcan s-ar putea înțelege că cu și domnul Krausz ne 
rosteam discursurile în același timp. Ceea cț e mai mult decît 
absurd.

5. Domnul Jurcan (secretar al Senatului) se laudă ca a lu it 
apoi cuvîntul și a arătat „greșeala de raționament a domnilor". 
Cuvintarca domnului Jurcan, dacă se poate numi astfel, a fo^t 
o frază ceva mai lungă, care suna cam așa : „O să fac eu o ce
rere pentru subvenții .și o s-o depun cu la Biroul Permanent". 
Domnul senator n-a suflat o vorbă despre așa-zisele „greșeli de 
raționament" ale domnului Krausz. Cu atit mai puțin nu putea 
vorbi despre ale mele, eu înscriindu-mă la cuvinl după ce domnul 
senator iși terminase magistralul său discurs.

Dar nu aici c sediul materiei. Furia domnului Jurcan, secretar 
al Senatului, are drept cauză alocuțiunea mea din ședința comu
nă a celor două Camere, prin care, vorbind in numele comisiei, 
am argumentat necesitatea acordării de subvenții pentru Valea 
Jiului fără să-mi dau seama că intru pe terenul de vînătoare al 
PNL-ului. După doi ani de Parlament domnul senator nu înțe
lege un lucru elementar: nici cel mai deștept ministru din Româ
nia, fie el și George Danielescu, nu poate acorda subvenții fură 
ca propunerea să fie trecută prin Parlament. Parlamentul aprobă 
prin vot bugetul, pe capitole. Asta face de aproape trei săptămini. 
Intervenția mea exprima punctul de vedere al comisiei pentru 
minerit, cea mai avizată în materie, comisia ai cărei membri au 
colindat subteranul Văii Jiului în lung și în lat. Elementele pre
zentate ne-au fost furnizate de către conducerea Regiei Autonome 
a Huilei, fiind convenite cu conducerea Departamentului și a Co
misiei pentru Buget din Camera Dcputaților. Dacă domnul senator 
Petru Jurcan numește „mascaradă penibila" punctul de vedere 
al unei comisii parlamentare, înseamnă ca n-a depășit încă vîrsta 
pantalonilor scurți. Domnia sa nu știe că, in ciuda argumentelor 
aduse în numele comisiei, mulți parlamentari NU AU VOTAT 
PENTRU acordarea acestor subvenții. Domnia sa n-arc de tinde 
s t știe, pentru că nici măcar nu era in sala, avînd, desigur, pro
bleme mult mai importante decit subvențiile Văii .Jiului. 11 întreb 
pe domnul senator: ce S-ar fi intîmplat cu strădaniile domnului 
Danieh seu, cu doinei șurile person ilc ale domniei sale, d a c a 
m.ijna de vot a FSN-ului ar fi respins acele subvenții

I leea conform căreia subvențiile pentru investiții in Vaie.i 
Jiului ar li o producție liberală, este din start greșită. Subvenții'e 
nu pot fi opera unui partid politic. Mdiardele alocate reprezint» 
sudoarea acestui popor. IUc au fost aprobate de Parlament, deci 
reprezintă un merit al tuturor partidelor. Mi se parc cel puțin 
ciudat ca un partid să-și facă zestre electorală, promijind în 
stînga și în dreapta bugetul statului. Atunci cînd va reuși să 
subvenționeze Valea Jiului din propriile sale cotizații, Partidul 
Național Liberal se va putea numi, pe bună dreptate, „salvatorul" 
mineritului nostru. Și atunci ii voi mulțumi din inimă, așa cum 
mă îndeamnă să o ltic domnul senator Jurcan, secretarul Senatului.

\ alcriti BUTULESCU
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Dl. Butulescu este un personaj incomod. Năz

drăvăniile sale cuprind limbajul, atitudinile 
sale politice, neacceptarea opiniilor adverse, 
vulgaritățile, ca să nu zicem trivialitățile, 
ciomăgeala verbală, nefericitele sale „ghicitori" 
etc, etc. Mai nou, aflăm că domnul cu studii 
in Polonia a fost un cuminte raportor la orga
nul de securitate Petroșani. In paranteză fie 
spus, securistul Cherciu, actualul sereist (ce 
ziceți ?) ar putea oferi amănunte suculente, pri
vitoare la „rectitudinea morală" a zisului de
putat care „nu a fost membru per". Dumnealui 
deputatul, consilierul la primăria Petroșani ie 
drept expulzat), șeful FSN local (cam multe 
funcții, o penibilă asemănare cu odiosul căruia 
ii dedica ode...), dumnealui zic, se supăra nu 
demult pe Convenția Democratică, sub cuvint 
că aceasta îi citea scrisorile publicate in „Zori 
noi", adresate simpatizanților Frontului Salvării 
Naționale. Păi domnu’ deputat cine vă împie
dica să utilizați serviciile poștei române ? Ori 
ați lipsit de la lecția cu „sicretul" ținută de 
băieții lui nea Secu ? Se vede că nu cunoașteți 
multe lucruri, inclusiv ăla precum că ziarul 
are menirea de a răspîndi larg ceea ce conține... 
așa că... Să vă fac o favoare: a fost o figură de 
stil și atît. Nu-i așa ? Cum rămînc însă cu pu
blicarea în sîmbăta premergătoare alegerilor (zi 
interzisă propagandei electorale) a materialu
lui intitulat „scrisoarea a II-a“ adiesată elccto- 

DE DREAPTA 
confundabil — cme să o fi scris altul — Tutan- 
kamon, sau vorba dvs., Napoleon '? Sofismele 
încercate de către dl. Butulescu sint și ramuj 
inoperante, conturinu prin ele insele, deruta, 
scriitorului, inginer-deputat. In line, dl. Butu
lescu atrage atenția asupra respectului pe carț» 
dl. Turnă 11 datorează electoralului butul -scian. 
Vorb.m de lume in casa spânzuratului. A mani
festat dl. V.B. un minim respect pentru persoa
ne care nutresc alte idei decît ale domniei sale? 
Ciomagul său a lovit in stingă și dreapta; am 
pierJe vreme reinterind lungul pomelnic al 
acestor persoane. Sintem primii care înțelegem 
sau dacă nu, măcar respectăm părerile altora, 
lucru de negăsit în teoria și practica d-lui Bu
tulescu.

în cadrul politcțurilor „a la Butulescu" îm
prăștiate cu dărnicie, găsim expresia „rechinii 
Opoziției" în legătură cu un discutat plugușor- 
odă care-1 plasează pe dl. V.B. în tovărășia altor 
cintători-urâtori la firimiturile materiale ori 
morale de la masa jupinului. Trebuie să înțe
legeți odată d-le V.B. că există o opoziție, care 
opoziție are o conducere formată din oameni 
cum sînteți și dvs — dar cu alte opinii. Nu 
aveți dreptul și nici puterea de a ne înghiți 
intr-o lingură cu apă 1 Nu aveți calitatea mo
rală de a vă socoti singurul om cu doxă iar 
restul — „rechini". Așa cum mergeți — din in
toleranță în intoleranță, ajungeți frate de idei

DL. BUTULESCU...
râtului și in care îl îndemnați din greu să vo
teze trandafirul, jignind amarnic adversarii din 
Convenția Democratică ? „Calomniile acestor 
indivizi", „schizofrenie" (vedeți că acest cuvînt 
calomnios reperat in mii de exemplare este 
culpabil), etc. înainte de toate, Convenția De
mocratică a respectat interdicția amintită, nu 
însă și dvs ca pană a frontului. Aceasta în chip 
de fair-play electoral ? De altfel chiar oficiali
tăți ale Frontului Salvării Naționale din Petro
șani sint incomodate de „activitatea" Butulcs-
cu. „Ghicitorile" sale au avut darul să îi aducă 
destule necazuri — printre altele, procese de 
presă. Vorba românului: unde nu-i cap vai 
de... pungă. Domnul deputat-inginer a găsit 
de cuviință, dc-a lungul timpului pe care îl 
consacră scrisului, să împroaște cu jigniri per
soane, idei, situații. Iată, în ultima producție a 
domniei sale zisă: „Strigoii comunismului" (I-II 
se găsesc în cel puțin 17 locuri, cuvinte care nu 
au ce căuta în limbajul unui om cult). Nu dis
cutăm colecția „Semnal", colecție de trivialități 
.și mizerii mult prea primitive pentru a le cita. 
Se desprinde din scrisul d-sale o extraordinară 
intoleranță la părerile altora, o formidabilă 
lipsă de permeabilitate iar coordonanta acestei 
nefericite concepții, nu poate fi altul decît lin... 
ornic (al d-lui Butulescu, evident), iar întreaga 
lume să-și potrivească ceasul după al domniei 
sale I Cînd împrăștii glume proaste ori chiar 
licențioase împotriva unor oameni, care nu 
ți-au făcut nimic, vezi cazul d-lui conf. Vladis- 
lav, dl. ing. Turnă, te poți oare aștepta la scri
sori de mulțumire ?

Deosebirea între dinsul șț celelalte persoane 
de care se agață, constă în folosirea de către
dl. Butulescu a unui limbaj care te îndeamnă 
să zici : halal domnule absolvent al Academiei 
de Mine și Metalurgic din Cracovia I Nu sîn- 
tem Împotriva argumentelor logice, corecte, a 
opiniilor fondate, dar ne displac profund ex
presii precum: „neputința fizică și psihică" — 
ca și cum dl. deputat are o poliță in alb de a 
nu înainta în vîrstă, apoi cuvîntul „neghiob" 
adresat d-lui ing. Turnă. Dacă celebrul cavaler 
a lui Cervantes, considera moara de 'ini „un 
uriaș" din păcate pentru poporul român, comu
nismul nil a fost simpla sperietoare Dl. Turnă 
— nu luptă cu mori de vint ci cu niște comu
niști palpabili, comuniști-nomcnclaturiști de 
care este plin și parlamentul. Astfel, comparația 
d-lui Butulescu e cel puțin trasă de [iar. Dacă 
a venit vorba de „veninul" pe care dl. ing. 
Turnă îl așa zis, împrăștie în ziare, domnul 
Butulescu a făcut vreodată o statistică privitoa
re la insomitațile cuprinse în rindurile sale?

Cind dl Butulescu se simte ingiiesint, luga 
după v șin ; ne face sa ere lem ca funcția d ale 
de translator a fost atit și nimic mai muFt. Nu
mai că, pe atunci o bună parte din muncitorii 
și tehnic ienii polonezi cran membri ai Solidari
tății, iar orfanul de Secu’ era foarte interesat 
in ce plănuiesc jccști.i ași că povestioara cu 
„translator și numai ca translator" are picioare 
nemaipomenit de scurte... Dl Butulescu poate 
crede in ceva sau in cineva — vorbei a sale, in 
Alinii, în Zamolxis, ori nu. Ceia ce nu-i permis 
d-lui deputat este comparația intre ce nutrește 
sau nu, dîmul in materie de credință și „habot
nicia", „bigotismul" (cuvinte încărcate cu sens 
peiorativ, așa-i) d-lui Turnă. D-le Butulescu, a- 
cuzația formulată de dvs. cu privire la furtul 
dc materiale destinate Casei de cultură și in
troducerea acestora în construcția locuinței 
d-lui Turnă, este foarte limpede și nu o mai 
mitocoșiți acum, Iată de ce curajosul deputat dă 
din colț în colț — ÎL cităm „fraza pe care, chi
purile, am scris-o cu". Stilul rl-voastra este in-

cu Lcnin, Stalin și... Ceaușescu, ca să nu lun
gesc lista ipochimenilor. Drept e, Teoctist î] 
lăuda. Rozcn se ruga — ăștia țineau la scaun, 
alții la alte beneficii dar pe cțvs, ce nevoie ma
terială ori să zicem morală v-a îndemnat să îi 
închinați ode '? Avertismentul d-lui Turnă pri
vitor la candidatura d-lui Butulescu, nu este 
singulară și nu trebuie bagatelizat. Iată ce spune 
în același număr de ziar dl. Marian Midiei, li
der al Cartelului „SIGMA": „...că acest Parla
ment este o adunătură de indivizi cărora le 
tremură pantalonii pe ei; cind ne-am dus, nu 
mai știau pe unde să scoată cămașa". Mi se 
parc că un adevăr general este valabil și pen
tru particular — nu-i așa d-lc Butulescu ?

Pină dl. 'l’urnă va dormi prin vecini, în ipo
teza că ați cîștiga locuința d-salc, mai puneți-v.-i 
puțină gheață la tîmplc — face bine ! Fără 
îndoială, nu toată lumea are o locuință perso
nală, dar d-le Butulescu trebuie să știți că abia
de acum vor apare diferențieri — pe fondul
unui progres mai general. Pină atunci vom
locui și cu și dvs. și destui alții în „cutii de
chibritc... cu igrasii pină la tavan". Este moște
nirea lăsată de comunism, așa că aici nu au 
rost argumentele „că n-ați fost cumpătați, v-ați 
băut banii s-au i-ați risipit la jocul de cărți" 
— atribuite domnului Turnă, cu scopul dc a 
racola voturi. Este o manevră penibilă și mă 
mir că un om cu pretenții de onestitate poate 
recurge la gișa ceva. Sintagma „duminica orbu
lui" o găsiți înscrisă in calendar și cum ca s-a 
nmerit in '90 la 20 mai... Nu este nici o jignire 
pentru electorat. Anumite minți vor să o eti
cheteze — în vederea „ciufulirii" unor voturi, 
drept expresie injurioasă. Astfel, in acest aa 
(uitați-vă pe calendar) „duminica orbului" cade 
pe 31 mai I Cine vă permite, cine 'vă îndeamnă 
să scormoniți, să deturnați cu asemenea min
ciuni, sufletul electoratului '? Cine și ce vă 
propulsează pe traiectoria celei mai monstruoase 
minciuni ? Să nu vă legați de vîrsta domnului 
'('urnă; șeful dvs. dl. Bîrlădeanu are vreo 80 dc 
ani și nici un membru al opoziției nu a găsit în 
asta o decădere fizică precum sugerați dvs. vi
zavi de sîrsta domnului TUI'nă 1

Vîrsta unui om sau un defect fizic nu pot h 
luate în rîs, decit cu prețul unei autodcscalifi- 
cări morale. Dați-nc voie să credem că în di
verse locuri — Katanga, Șerpărie, Dallas, ade
vărul se găsește intre proicctare-execuțic și în
treținere (vezi IGCI.). Dacă locuitorii Văii Jiu
lui — după cum ziceți, au memorie, relativ 
la candidatura domnului 'l'urnâ va reamintesc 
un lucru pe care voit il ignorați: cei din Petro
șani, au memorie și la candidatul formațiuni» 
care se rupe in doua — rezultatul il știți. Ș> 
pentru că vă tf mimați articolul cu o expresie 
ironică la punctul 8 al „Proclamației de la Slă- 
tinioara" iată ce zice liderul sindical citat 
(dl. Mari, n Midiei): „dc aia am și propus ale
geri anticipate și sad excludă domnule pe toștn 
activiști si sccnrișli de la alegeri, să se facă ud 
amendament la l egea electorala să nu mai 
poată participa !“. Deci, iată preluata ideea 
Proclamației dc la „Slătinioara" cum o numește 
batjocoritor, dl. deputat Butulescu. Mm costați 
pe o nouă „duminică a orbului"'?. In final, o 
propunere; sîntem dispuși la discuții, la un 
schimb dc argumente civilizate și oneste. Daca 
aveți puterea morală să renunțați la argumen
tul bitel, vă stăm la dispoziție I

I)r. Viorel MORARI’

P.S. Și noi sîntem un lider „rechin al opo
ziției" după cum atit de grațios ne gratulezi, dl. 
Butulescu. Rindurile dc față se constituie într-o 
replică la nenumărate jigniri ale d-ljii deputat,
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Lăsațî să treacă ISTORIA
Da, cad românii pe Nistru ! 

De ce cad românii pe Nistru ? 
Ei cad, pentru că țara lor, Româ
nia, li lasă să cada ! Di ce îi 
lasă țara lor să cadă ? Pentru 
Că țara are o conducere care duce 
O pcli’icâ capitulardă !

Dai ca să duci o politică capi
tularda înseamnă ca ai pierdut 
vreun război, or, ce război a 

.pierdut România ? România nu a 
pierdut nici un război, militar 

n.'orbiuJ, atîta timp cit chiar mo
destul semnatar al rindurilor de 
față a parcurs in marș al victo
riei, drumul de la Usobi, din 
Bo< mia (circa 100 km Sud-Est 
de Praga), pînă tocmai la Călă
rași în Ialomița, de la 12 iunie 
Ja 28 august 1945, localitate unde 
im demobilizat unitatea pe care 
p comandasem pe front.

Cad românii pe Nistru (1)
atunci, de ce conducereaȘi

României manifestă această ati
tudine capitulardă ? Foarte sim
plu : pentru că ea a pierdut în 
adevăr un război, războiul cu 
comunismul 1 Ea a pierdut acest 
război 
la suprafață 
neavind nici 
terea morală 
deoarece din

pentru că l-a dus numai 
și nu in adîncime, 
abilitatea, nici pu- 
de a o face altfel, 
el își trăsese însăși 

ființa ei ca atare.
greu de picioare, ca un balast 
de care nu te poți scutura nici 
măcar prin niște alegeri ca cele 
din 20 mai 1990. desfășurate în- 
tr-o derută a psiho-sociologicului 
bine alimentată și întreținută.

El i-a atîrnat

Numai așa a fost in stare 
se facă a crede și să ne facă 
pe noi a crede de asemenea, 
îi lasă pe românii de pe Nistru, 
pe mîini bune, atunci cind (nu 
știi dacă să te miri sau să te 
crucești I) s-a lansat în semnarea 
unui tratat de „amiciție și bună 
vecinătate" cu conducerea URSS 
și ca să fie „festiv" a făcut a- 
ceasta tocmai în intervalul de 
timp aniversar al revenirii Ba
sarabiei la Patria mumă (respec
tiv la 27/28 martie 1991), dar ne
norocit aniversar al semnării 
Convenției de la Livadea, la 4/5 
aprilie 1877.

să 
Și 

că

In adevăr, prin Convenția de ■ 
la Livadea, guvernul Brătianu a I 
dat liberă trecere trupelor ța- J 

riște peste teritoriul României I 
și peste Dunăre, pentru a purta ’

I 
I
I 
I 
I 
II
I 
I• 
I
I 
I
1

războiul ce-1 porniseră împotriva 
Porții Otomane, convenție prin 
care el și-a luat toate măsurile 
de garanție, iar rușii au făcut 
toate promisiunile, numai că mal 
apoi ne-au îndepărtat de la tra
tativele de pace și ne-au răpit 
Bugeacul (județele Cahul, Bol- 
grad și Ismail) 1

Or, la 4/5 aprilie 1991, în cu- 
rînd iarăși aniversar, președinte
le Iii eseu se deplasa și semna 
la Moscova cu Mihail Gorbaciov, 
acel tratat, încercînd asftel să 
se distanțeze de momentul pri
mei aniversări, dar neobservînd 
că a făcut acest lucru într-un 
alt moment tot atit de nefericit 
ales, prin coincidențe de aceeași 
natură.

Gheorghe M. TATOMIR
(Va urma)

Programul
10,00
10,20
10,30

Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei. 
Film serial.
Familia Polaniecki. 
Episodul 6.
Canal France internațional11,15

12.20 Ora de muzică.
13,10 Vîrsta a treia.
13,40 Divertisment internațional.
14,00 Actualități.
14.20 Civilizația montană.
14.50 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri dirijori de muzică 

populară.
16.20 Lumea ideilor.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00
17.05
17.30
18,00
18.30
19,00
19.30
20,00
20,35 Sport.
20,45

Actualități. 
Arte vizuale.
15, 16, 17, 18.
Universul cunoașterii. 
Vă place opera ? 
Studioul economic. 
Desene animate. 
Actualități.

Film serial.
Doamnele de la malul mă
rii Episodul 3.
In fața națiunii.
Navetiștii huilei (II).
Cronica Parlamentului.

I

vsiv l l(s 11(1
DKAGUL meu Sandu, acum cind in frumosui lac al vieții 

tal. înflori -te cel de-al 20-lea nufăr, iubita ta soție îți dorește 
iele mii frumoase clipe de dragoste și fericire.

Cu cta mai mare dragoste și sinceritate, soția ta Mona Irsai. 
i 267).

SOȚIA Dora, fiicele Alina și Florentina, urează dragului lor 
Ilie Preoteasa, cu ocazia zilei de naștere, sănătate, fericire și „La 
mulți ani (1268).

62 DE PRIMĂVERI au așezat ghiocei pe tîmplcle părintelui 
na.ltii drag, I.con Toader. In zi aniversară, Marinei și Florina ii 
doresc „La mulți ani

VHN7ARI
V1ND Dacia 1 300, fabricație 1977, reparație capitală, motor 

rodaj, telefon 41562. (1314).
VlND Dacia 1 310, stare bună (7 ani, motor 3 ani). Lupeni, 

Aleea Narciselor 10/13. (1312).
ViND televizor Diamant, 25 000 lei și magnetofon Tesla B 115. 

Telefon 4274 1. după ora 16. (1326).
VlND video I’layer nou cu telecomandă și cablu alimentare 

de la batir ■ auto. Lupeni, telefon 60275. după ora 17. (1328).
V1ND Sko.la MB 1 000 și caroserie Dacia 1 300. Telefon 43706 

Petroșani, și Uricani 142. (1330).
VlND ca-ă, preț negociabil, str. Parcului, nr. 23, localitatea 

Lonea. (1331).
VlND televizor color Advson, cu diagonală de 51 cm, irepro

șabil. Petr . ini, str. Micu Klein 28/2. (1339).
VlND Vclkswagen — dubița I.T 31 Diesel, 1,5 t, an de fa

bricație 1983, si Mazda E 1600 — dubiță, lt, an de fabricație 1982. 
Telefon Sibiu 92/4.32127. (1332)

DIVERSE
CAUT tirRcnt garsonieră, apartament sau cameră mobilată 

de închiriat in Petroșani. Telefon 174, Aninoasa. (1316).

IN ATENȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE !
SOCIETATEA Comercială C.M Internațional Comimpex S.R.L. 

vă oferă dulciuri import (Italia), en gros, lâ prețuri avantajoase 
(adaos comercial zero). Depozitul este în Lupeni, b-dul Păcii, nr. 
17, lingă Piața Bărbătenl (fostul depozit CLF).

Relații la telefon 60301. (1251).
CONSIGNAȚIA „DANA" vinde televizoare color la prețuri 

deosebit de avantajoase și articole de îmbrăcăminte. (1318).
SOCIETATEA comericală „Napa“ SNC oferă spre vînzare a- 

lune, la pungi de 1 kg (1 300 lei kg) și scaune din material plastic, 
de culoare albă (2 600 lei buc.), en gros. Vulcan, Dorobanți 58/32. 
(1327).

AGENȚIA de turism TPZ Vulcan anunță : excursia la Istan- 
bul, programată pentru 2 aprilie 1992, se amină pentru data de 
9 aprilie. Motivul : sărbătorirea paștelui mahomedan (Ramadan) 
între 3—7 aprilie, cînd magazinele sînt închise. (1329).

EXECUT monumente din marmură. Calitate ireproșabilă. Te
lefon 956/61415. (1336).

DECESE

SOȚIA, fiica, ginerele și nepoții depling sfîșiați de durere 
trecerea in neființă a celui ce a fost

CIGII1REAN PA VEL
Pentru cei cc doresc să-și ia un ultim rămas bun, anunțăm 

că inmormintarea arc loc astăzi la ora 16.
Cortegiu] funerar pornește de la domiciliul defunctului. (1343)

SOȚIA și copiii mulțumesc colectivelor din cadrul — CEC, 
UPSRUEEM, AUTL, clasei a Xl-a, finilor Geta și Giani, rudelor, 
prietenilor și vecinilor, care au fost alături dc ei, prin lacrimi și 
flori, la greaua suferință pricinuită de pierderea celui care a fost

PETRA STAN (1335)

Societatea comercială 
„ȘANOCLACHE—DRAGO$—BREZOIAriU 
vinde calculatoare personale IIC-90, calculatoare cu 

Landă, calculatoare programabile de birou produse de 1C 
I elix.

Relații telefon 65058, (1313)

Societatea comercială 
A.C.l.

SA
Valea Jiului
Petroșani

\NG \.ie.\za
— inginer,
— siibinginer sau

— oferă spre vînzare persoanelor particulare sau 
agcnlilor economici următoarele materiale:
' — plăci dc gard;

— faianță, gresie;
— materiale dc zidărie (bea, bolțari din beton unor), 

' Imcnt și var in saci.
Relații la sediul firmei din str. Avram lăncii nr,

1 ^/13 C Petroșani sau la telefon 4 1770.

maistru constructor;

COMEMORARE

SOȚIA Ema și fiul Sorin, amintesc că se împlinesc 6 săptă- 
mîni de la dispariția celui care a fost un bun tată și soț,

SABAU VIOREb
Nu te vom uita niciodată. (1323)

s. c. 7» PAMIN cor SRL Petroșani
angajează de urgență șofer

Relații 
diul firmei 
Mobila). (1319)

s. c

între orele 8—19 Ia telefon 45391 sau la se- 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 74 (fosta Expo-

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

21,40
22,05
23,05
23,20 Fotbal. Transmisiune din 

cupele europene Inter-cl 
buri. în pauză: Actualități.

HOROSCOP
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)

Noi argumente în favoarea 1- 
deii că patru ochi văd mai bine 
decis doi.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

In loc să achitați note de pla
tă restante, acumulați noi dato
rii.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Cinci minute vă despart d< 
„marea fericire"...

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Complexele dv. n-au nici ur 
rost, dacă vă încadrați în limi 
tele ce v-au fost trasate.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Lupta între generații vă pla
sează undeva... în prima linie.

FECIOARA
(23 august — 22 seplembrie)

Ceea ce pierdeți este a mia 
parte din ceea ce urmează să 
cîștigați.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Dacă nu credeți in cel cu care 
v-ați asociat pentru drum lung, 
schimbarea de direcție e impo
sibilă.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Jocului du- 
pe fondul

Roadele amare, ale 
blu încep' să apară, 
unei suspiciuni generalizate.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

PAMN COM" SRL Petroșani 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 71 (fosta Expo-Mobila), a pus 
in vînzare pentru bărbați, femei și copii un bogat sortiment 
dc încălțăminte din piele, la prețuri foarte avantajoase.

încălțămintea pentru sezonul de primăvară a fost a- 
dusă de la renumitele fabrici Cluj.->na, Progresul Bucu
rești, Solidaritatea, Crișul, Arta Oradea și Modern Timi
șoara-

Magazinul este deschis intre orele 9—19 in zilele de 
luni, marți, miercuri si joi, 8—18, vineri si 10—14 sîin- 
bătă. (1319)

»•

I 
I

înconjurată de tăceri, iubirea 
dv. suferă...

CAPRICORN
(2) decembrie — 19 ianuarie)

Excesul dv. de zel rupe mono
tonia dar vă cam lasă fără prie
teni. j

vărsător
(20 ianuarie — 18 februarie)

Furtuna încă nu a 
acum luptele se dau 
„secret".

PEȘTI
(19 februarie — 20

trecut — 
pe frontul

martie)

Oboseala unei nopți 
nu vă Împiedică să aveți o / 
activă In plan... sentimental.

nedormit '
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