
Un pericol ne pîndește la cotitură!
REFORMA SAU RESTAURAȚIE?Stai, Lupeo, nu mă mînca!

„Cit a fost greu, Lupeo, mi-ai stat prin vizuina vulpii, aștep- 
tind să se liniștească furtuna din pădure. Viețuitoarele pădurii 
te-au izgonit și te-au hulit, deși, rareori, îndrăzneai să-ți mai arăți 
colții și negrul din cerul gurii. Lupeo-Lupeo, ce negru ești tu ! 
Zadarnic te fac ăștia roșu, fiindcă tu ești negru, Lupeo 1

Acum vreun an, izvoarele pădurii erau încă de culoarea porum
bului fiert, hămesit de foame și lacom de pradă, ai ieșit din as
cunziș (tiptil, tiptil..,) și-ai trecut la pîndă. O pîndă calculată și 
îndelung pregătită. Pas cu pas, frunziș cu frunziș. Alături de 
tine mai pindeau și alte lighioane, la fel de putrede și jigărite, 
la fel de hămesite. Numai că in pădure bate vtnt de primăvară, 
Lupeo, iar eu, mielul de altădată, m-am făcut mare. împung. Și 
nu iert. In afară de asta, am mulți, mulți frați. Și, după cum 
poate ai auzit, Lupco-blestemat, unirea face puterea ' Nu mai 
rlvnl la carnea noastră, fragedă încă, stai în vizuina ta, să-ți a- 
ducă vulpea cite o mortăciune de găină... Așa să te ajute Cel 
de Sus !“.

N. B. Spovedania mielului nu are nici o legătură cu zvîrcoli- 
rile pentru reînvierea vechilor structuri comuniste.

I’entru conformitate,
Mircea BUJORESCU

ȚARA ARDE ȘI...
Abia ULdin, după p .ic

Cute la Cuii.eupu i»apunalu a 
FSN, se auu, pane de o știuta 
indignare, vocile senatorilor și 
deputaților lesenițti care, dvriu- 
sionind n-spectaculos din parti
dul fost majoritar, recunosc cu 
au iost o mașina de vot (de aia 
avem un noian de legi pe caic 
prea puțini ie iau in serios). In 
ipoteza ca nu s-ar li dus mine
rii la București in septembrie 
anul trecut, domnul Petre Roman 
era șt acum pi im-ministru. Ati
tudinea parlamentarilor ar fi 
fost neschimbata, deci ar fi a- 
plaudat cu aceeași frenezie toate 
filipicele domnului Roman.

Din „lider național", domnul 
Roman a ajuns președintele FSN 
rămirund o persoană contestată 
și foarte controversată, avid de 
putere și cu tendințe dictatoria
le. In aceste circumstanțe au în
ceput sa fuga domnii parlamen
tari de sub umbrela FSN sub 
care nu mm aveau locuri confor
tabile, ba fiind cinar marginali- 
zați. Astfel a apărut, de luni, cel 
mai nou partid : FSN — 22 de
cembrie. Eroziunile interne au 
macinat formațiuni a in trei frac
țiuni. Avem, așadar, in veselul 
nostru peisaj politic trei FSN : 
FSN 20 mai, FSN aripa Roman 
și FSN 22 decembrie, care-i pro- 
1 1 i i seu.

Dar nu am de gînd să anali
zez raportul de forțe și perspec
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tivele pontice ale acestui divorț. 
Mull mai interesant este ceea ce 
se mtimpia sub augusta cupola 
din Dealul Mitropoliei și în Se
nat. Acest exod dintr-o formați
une politica spre alta nu e ceva 
nou, el a fost dar s-a săvirșit in 
chip discret, fură tam-tam țâră, 
văicăreli și motivații melodra
matice, ca acum. Bomba a ex- 
plo lat pe neașteptate : doi depu 
tați au trecut, cu armele și ba 
gaj _le, in tabăra PSCvl A fosv 
se"-- de la naftalină un proiect 
de lege înaintat de prin toamnă- 
larnă de PNL, prin care se cerea 
scoaterea in afara legii a parti
delor extremiste, de stingă și de 
dreapta. Vor fi dezbateri aprin
se, pro și contra, argumentul 
forte nelnnd altul decit al de
mocrației. Care presupune nu 
doar dezbateri parlamentare ne- 
sfirșite, ci încredere in discerna- 
mintul electoratului.

In luna martie au fost temeri 
de virusul Miclielangelo, apoi 
de cel FSN, care a dus la scizi
unea din care formațiunea pier
de in continuare din viteză și 
credibilitate. Acum este la modă 
virusul extremismului. Continuin- 
du-se în acest stil, alegerile ge
nerale vor fi împinse pentru 
cine-știe-eînd deoarece setul de

...BABA SE

Un nou scandal s-a declanșai 
în cele două camere legislative. 
Dihonia iscată in partidul de gu- 
vernămînf a răbufnit in afară, 
după cea de-a treia convenție a 
FSN, ajungînd pînă in Senat și 
in Camera Deputațior. Cițiva de- 
putați și senatori și-au anunțat 
demisiile din Front. Unii au ră
mas independenți. Alții și-au a- 
nunțat aderarea la alte partide. 
Astfel de demisii au mai fost, 
fără a stirni proteste. Dar afilie
rea la Partidul Socialist al Mun
cii a doi demisionari, deputați 
aleși pe listele Frontului Salvă
rii Naționale, a provocat dispu
te aprige. In Camera Deputați- 
lor s-au propus unele modificări 
ale legislației privind scoaterea 
în afara legii a partidelor de ex
tremă stingă sau dreaptă. Cei 
mai vehemenți și intoleranți anti- 

legi pregătitoare rămine nefina- ’ 
lizat și suspendat.

S-a spus că PSM sau cripto- * 
comunismul intră in Parlament J 
prin ușa din dos. Este o figuia 
retorică, desigur, pentru că, daca i 
stăm strîmb și juuecam drept, ț 
criptocomumștii s-au aliat de la 
început in fotoliile parlamentare, ! 
insă abia acum încep să-și dea 1 
in petic. t

In timpul guvernului Roman, * 
ba și mai încoace, s-a tot spus ] 
că lucrurile nu merg bine, in t 
economie, din cauza moștenim i 
unui sistem falimentar etc., dar i 
care, paradoxal, este loarte re- , 
zistent. Ce am moștenit de la î 
trecut nu este finLina in care se 1 
spunea că e apă, dar ea era 1 
seacă, așa cum domnul Roman . 
emitea un panseu, ci o educație : 
proastă din care răsuflă menta- i 
lități, atitudini, convingeri vechi, j 
De aceea a fost atîta incrince- . 
nare la Convenția națională a , 
FSN, evenimentul avind loc in
tr-un stil prea binecunoscut, cu r 
portrete, cu felurite strigături și 
fidelitate pînă la cult pentru u- | 
nul sau altul dintre cei doi. 1 
Campion al aces- (
tei democrații este acum ni
meni altul decit domnul . Petre 
Roman, cel care a uitat că n-a 
izbutit „să spargă structurile 
vechi", așa cum se lăuda in oc- t 
tombrie 1990. (T.S.) _ I
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comuniști s-au dovedit a fi par
lamentarii care reprezintă PNL, 
PNȚCD și l.DMR. S-au repetai 
de parcă au fost copiate la in
digo, invectivele pe care și le-au 
aruncat la fel de aprig feseniștii 
din grupările pro-Roman și pro- 
Iliescu la Convenția din 28—29 
martie. Pe care să-i credem, oare, 
că sint anticomuniști? Spectacolul 
acestei înfruntări este lamentabil. 
Intoleranța față de alte doctrine 
politice, specifică „intransigentei" 
ideologii comuniste tinde să re
nască, dar de această dată, iii nu
mele anticomunismului. S-au co
mis crime in numele comu
nismului. Și acestea 
nu trebuie să se mai repete. Au 
fost comise crime datorită în
doctrinării fasciste. Nici acestea 
nu trebuie să se mai repete. Lec
ția de istorie care se desprinde 
este fără echivoc. Nu se poate 
guverna o țară pe temeiul unoi 
doctrine politice care se sprijină 
pe ură și răzbunare. Partidele 
de sorginte comunistă și fascis
te au dispărut, practic, in calita
te de forțe politice care pot fi 
luate in serios ia ora actuală. 
Lecția de istorie a rămas. De un
de, atunci atita intoleranță?

La o privire mai atenta se poa
te constata că suh stindardul 
anticomunismului se ascund in
terese de partid. Prin eticheta
rea de comunist, a „adversarilor 
politici" o grupare sau alta din 
FSN iși revendică o nouă orien
tare politică, social-democrată, in 
cel mai bun caz. Este cel puțin 
hilară atitudinea „anticomunistă* 
a unor celebri nomcnclatui iști co

Despre o ședință ordinară

HAI SA BATEM APA-N PIUA!
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului municipal Petroșani, 

de marți, 31 martie, au fost deschise de domnul primar, cu for
mula binevoitor-amabilu „am plăcerea sâ vă spun tuturor săru’mî- 
na, bună ziual", după care a urmat la cuvînt doamna Șerban, cu 
ideile principale spicuite din stenograma ședinței anterioare. S-a 
preferat acest sistem celui lecturării întregului text în ideea ope
rativității, dar ceea ce a urmat a demdnstrat cu prisosință că nu 
ajung bunele intenții, sau cum ar spune verde românul, „ce s-a 
cîștigat pe faină, s-a dat pe tărîțe".

Din acest expozeu, am notat că au fost prezenți 18 din 23 
de consilieri, care au validat mandatele de consilieri ale domni
lor Avrămoiu Ion și Cristescu Gabriel. La punctul doi^ al ordi
nii de zi figura depunerea jurămîntului de către dl Ioan Pușcaș 
— vicepi mir. La „diverse" s-a propus „analiza problemei priva- 
tizaților", analiză care a continuat și în actuala ședința cu șanse 
sporite de a ducc-o tot așa, invîrtindu-ne în jurul cozii, pînă la... 
victoria finală.

Qdată cu prezentarea noii ordini de zi, dl. primar ;i avansat 
și*o propunere, care a fost adoptată prin lipsa obiecțiilor, și a- 
nume ca ziua desfășurării ședințelor să rămină marți cind, se 
pare, prezența e mai bună.

Campionul înscrierilor la cuvînt, dl. 11 ic Șerban, care, în 
treacăt fie zis, a fost rugat să nu monop ilizeze discuțiile, amin- 
tindu-i-sc ca în atribuțiile celui care pj’ezideaza adunarea de 
această dată dl. profesor Ana Gheorghe — irttră și aceea de a 
retrage ciivîntul sau de a supune la vot darea afara din ședitiț 1 
a recalcitranților, a propus ca, în general, primul punct al ordinii 
de zi să fie „răspunsuri la întrebările și interpelările din ședin
ța anterioara", fapt ce dovedește că „Regulamentul de funcțio
nare ă consiliului municipal", care cuprinde preVi leii similare 
în fond, nu a fo 1 studiat cu destula atenție. Așa se i'plic de 
ce discuțiile pentru adoptarea acestuia an durat aproape o oră.

Ștefan CIMPOI

(Contuiuaie in pag. a 2-a)

9 000 și mai dai tu
Școala de șoferi amatori din 

Petroșani care aparține de 
RAGCL a informat publicul ca 
prețul școlarizării este dc 9 000 
de lei. „O.K. — au spus oamenii 
— este mult mai ieftin decit la > 
particulari, unde se cer 15 000 de 
lei". Numai că e-
fcctucază vreo 2—3 ore de curs, 
după care i se spune : „Băiatu* 
trebuie să mai a luci și 60 de 
litri de benzină". 60 de litri în- 

muniști, actuali campioni ai abe
rantei democrații etnice din con
ducerea UD.MR. Explicabilă și 
de înțeles este insa atitudinea an
ticomunistă a reprezentanților 
PNL și PNȚCD, care, din start, 
pe plan ideologic afirmă clar 
că nu urmăresc rolo me, ci res
taurația vechilor structuri sociale 
existente in perioada interbelică.

Frica de reînvierea comunis
mului e mare, deși nu are nici 
ui» suport real. I a fel de mare 
este insă și ispita de a deveni 
„partid model" a unor partide 
care aspiră la guvernare. Nu a 
fost suficient de elocvent „mode
lul" intransigenței și intoleran
ței comuniste? La ce bun să a- 
lunecăm dintr-o extremă in alta?

Dihonia intoleranței macină 
forțele națiunii, tocmai intr-un 
moment dificil al reformei econo
mice, tocmai atunci cind se sim 
te mai mull decit oricind nevoia 
de unire. Iar ideea de unire in 
numele intereselor naționale res
pinge extremismul fie el de stin
gă sau de dreapta. Se resimte lip
sa unor pioiecte viabile pentru 
înnoirea și modernizarea socie
tății românești, nu numai in plan 
politic, ci și economic. Să sperăm 
că parlamentarii noștri vor da 
dovadă de înțelepciune în elabo
rarea, cumpănirea și adoptarea 
măsurilor legislative de îngrădi
re a extremismelor politice. To
leranța este un atribut al demo
crației. Iar interesele de partid 
nu trebuie să fie mai presus de
cit cele ale națiunii.

Viorel STRAUȚ

«i «

120 de lei pentru un litru. 9 plus 
7,2 inseamna —• zare aritmetica 
— 16,2 mu de lei. Bună treabă, 
curat economie de piață. Cum 
anunțul cu 9 000 de lei a apă
rut și in paginile ziarului nostru, 
ca publicitate, infoimam citito
rii ca răspunderea revine in ex
clusivitate școlii. Inclusiv pentru 
astfel de (acea.mâlc. câ tot 
de-abța a trecut 1 aprilie. (Colin
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Lungul drum spre economia de piață
Scăderea nivelului de trai, in

flația și șomajul sînt tot ati- 
tca componente definitorii ale 
societății noastre. Date statistice 
de ultimă oră, aduc, se pare o 
raza de speranță. In lunile ia
nuarie și februarie s-au înregis
trat citeva procente de creștere 
a producției industriale, dar nu
mai în comparație cu ultima 
Jună a anului trecut. Fiindcă la 
o comparație cu aceleași luni 
ale anului trecut este vorba de 
O scădere, nicidecum de o creș
tere I Vom putea oare să ieșim 
din criză, prin realizarea dezide
ratului de creștere zero ?

Un grup de experți în ale e- 
conomiei a elaborat recent o 
strategie de dezvoltare eșalonată 
in timp pînă în anul 2000. Con
form acestei strategii se pot dis
tinge trei etape. Intr-o primă 
etapă, în anul 1992 va fi stopat 
declinul. în cea de-a doua, intre 
1993—1995 vor fi făcute ajustări 
structurale, astfel îneît în secto
rul industriei să se atingă nive
lul anului 1989, dar in 
de eficiență economică 
Abia ulterior, din 1996 
anul 2000, se prevede 
de relansare economică 
noilor structuri 
pabile să funcționeze 
mitate cu cerințele 
de piață.

Fără în loială că obi'X'ivul i- 
mediat, de oprire a declinului 
economic reprezintă o n resitate. 
Este greu de crezut, însă, că va 
fi atins atita timp cit nu va fi 
finalizat procesul de restructu- 

-rare din industrie și agricultură. 
Funcționarea ani-melor e-

conomiei de piața presupune exis
tența unui puternic sector pri
vat in industrie, agricultură și 
in domeniul serviciilor. La noi. 
insă, pro de extindere a
sectorului privat se desfășoară 
lent. Proporția acestuia in eco
nomie reprezintă, la ora actuală 
abia 21 la sută. Agenția Națio
nală pentru Privatizare a scos 
la licitație abia primele zece 
unități comerciale. Au avut cîș- 
tig de cauză și proprietari au-

Economia, încotro?
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tohtoni dar și investitori 
străinătate, în dobîndirea 
prictății asupra activelor 
la licitație. Societățile 
ciale privatizate au șanse reale, 
de pe acum, de a deveni compe
titive nu numai pe piața 
nă, ci și pe cea externă, 
cursul acestui an vor mai 
scoase la licitație și alte 
ale societăților comerciale 
capital preponderent de 
Vechile structuri de proprietate 
se destramă greu. Iar în locul lor, 
cele noi, cu activitate prosperă, 
sînt puține. Procesul de ajustări 
structurale se anunță a fi înde
lungat. Pinii atunci, însă, în in
dustrie și agricultură, speranțele 
de stabilizare și de creștere sînt 
firave. In sectorul privatizat sînt 
puține firme cu adevărat pros-

inter- 
In 
fi 

active 
cu 

stat.

pere. In locul mecanismelor 
le ale economiei de piață 
fac 
Nu 
me 
au
Mărfurile sînt cumpărate de unii 
„comcrcianți" particulari din 
magazine și rcvîndute la prețuri 
mai mari. Se vînd mărfuri fără 
a avea acte de proveniență. în 
piața agroalimentară din Petro
șani, bunăoară, mici comcrcianți, 
cu sau fără autorizații, vînd 
televizoare alb-negru, care nu 
se găsesc în unitățile comerciale 
de stat. Dar cîte alte produse in
dustriale nu sînt oferite, astfel 
numai pe piața liberă, la negru, 
în loc să fie găsite în rețeaua 
comerțului de stat ? Prețurile 
ilegale sînt în floare. în decurs 
de cîtcva săptâmini, prețul me
relor oferite de unitățile comer
țului de stat a crescut cu circa 
30 la sută. Carnea și preparatele 
din carne și chiar brînzcturile, 
sînt vîndutc în localitățile din 
municipiul nostru cu prețuri 
mai mari de 200—300 lei decît 
cele din Craiova. Cine și cum 
va stopa aceste manifestări hao
tice ?

Ne aflăm doar la începutul 
lungului drum spre rîvnita eco
nomie de piață. Dar e greu de 
prevăzut ce ne așteaptă la ca
pătul lui. Un lucru însă e sigur. 
Fără o protecție socială care să-i 
ajute pe cei mulți să străbată a- 
cest drum, țelul nu va fl atins, 
decît cu prețul unor inerente 
convulsii sociale și politice.

jocul cele ale bunului 
puține sint cazurile de 
particulare depistate că 
autorizație de

Viorci STRAUȚ

(Urmare din pag. 1)

„amendamentele" propuse făcînd de fapt, obiectul altor articole. 
Nu pledăm pentru votul mecanic, de dragul votării „să teminăm 
mai repede l“, dar mi-a ajuns la urechi șoapta unui consilier 9 
„eu, pe unde sînt prost, tac", ceea ce voia să însemne că nici 
domnia-sa nu citise regulamentul pînă la capăt, dar îi citise pe 
antici : „Si tacuises, philosophicus manises" și nu dorea să se 
acopere de ridicol. Aspect de care alții n-au știut să țină seama,..

Doamna ing. Făgaș, șefa serviciului sistematizare, de pe lin
gă Primăria municipiului Petroșani, a dat citire unui raport 
privind situația construcțiilor cu altă destinație decît cea de lo
cuințe, executate în perioada 1990 — 1992. „Din toate lucrările 
de acest gen, executate pe teritoriul localității Petroșani în acești 
2 ani, numai 10% au avut autorizații de construcție. Sînt incluse 
aici atît lucrările cu caracter provizoriu (chioșcuri), cît și cele 
cu caracter definitiv (pe teren proprietate de stat) — garaje, ame
najări interioare sau și exterioare, cabane, precum și aspecte 
legate de modul cum au luat ființă, motivele care au determinat 
încălcarea legilor și concluzii referitoare la oportunitatea acesto
ra din mai multe puncte de vedere. Deși Decretul 144/1958, pri
vind autorizarea lucrărilor de construcții era în vigoare, pri
mele chioșcuri s-au executat pe teren de stat numai 
în baza unei cereri și a autorizației de funcționare, ulterior, în 
baza unei schițe sumare și a unor planuri de situație care erau 
discutate în ședințele de lucru ale Primăriei. DEȘI LEGEA A 
FOST ÎNCĂLCATA, nu s-au aplicat amenzi decît persoanelor 
care au executat lucrări cu caracter definitiv. După apariția Le
gii nr. 50/1991, ce prevede măsuri mai severe, avîntul amplasării 
de chioșcuri a mai scăzut, dar s-au mai amplasat încă trei, în 
baza unor avize de amplasament eliberate de Primărie, pînă la 
apariția acestui act normativ.

Citirea listei celor care dețin astfel de construcții a constituit 
cel mai interesant punct al ordinii de zi. „Nu s-a auzit nici un 
nume necunoscut" iar noi trebuie să știm,, a răspuns dl. consilier 
Bujorescu Mircea la întrebarea altui consilier, care sugera că ar 
fi mai bine să se citească numai numărul lucrărilor ilegale, pe 
zone. Lista e prea lungă pentru a fi inclusă în acest articol, 
dar ne rezervăm dreptul de a o publica într-un număr viitor al 
ziarului, cînd spațiul ne va permite. Pentru a vă face o idee 
despre amploarea acestui fenomen, menționez că doar numărul 
garajelor amplasate ilegal se ridică lâ 1 079. Am aflat că se află 
în lucru un studiu de amplasamente de chioșcuri, avizat de Pri
măria municipiului Petroșani și în curs de reanalizare la proiec
tant, pentru completări și modificări (cuprinderea pe traseul auto
buzelor, a unor stații cu refugii pietonale, a unui dispecerat de 
taxi în Piața Victoriei, eliminarea chioșcurilor în zona centrală). 
In ce privește garajele, majoritatea sînt ilegale din punctul de 
vedere al folosinței terenului, deoarece nu a existat o bază le
gală pentru reglementarea juridică a terenului, pînă la apariția 
Legii nr. 50/1991, prin care se permite concesionarea pe termen 
lung determinat. Legea mai sus amintită nu permite demolarea 
acestora, decit după parcurgerea unui șir de măsuri, menite să 
apeleze la buna credință a cetățeanului. Dacă acesta nu-și recu
noaște fapta pe loc și nu achită amenda în termenul prevăzut, 
procesul verbal de contravenție se înaintează la administrația- 
financiară pentru urmărire, a treia fază fiind acționarea în in
stanță.

Construcțiile cu caracter definitiv — executate fără forme le
gale sînt în numur de 14, excluzînd garajele. In general, dema
rarea lucrărilor s-a făcut cu acordul Primăriei, dar fără insera
rea la dosar a autorizației de construcție.

Casele de odihnă din Parîng sînt oarecum în aceeași situație 
cu garajele, cu diferența că începerea lucrărilor a avut la bază 
un studiu de amenajare a zonei montane avizat de Prefectura 
județeană. In scopul construirii căsuțelor de vacanță legea face 
precizări asupra modului de concesionare a terenului și asupra 
suprafețelor maxime aferente. Există, deci, posibilitatea întoc
mirii documentațiilor de licitații pentru amplasamentele din zona 
montană, solicitări fiind foarte multe, chiar și pentru hoteluri și 
refugii alpine.

Discuțiile ulterioare au oscilat între tonul de vendetă — „să 
analizăm cine se face vinovat și să fie pedepsit" •— și cel împă
ciuitor — „dacă Primăria a aprobat. Primăria sîntem noi, ce 
contează că s-au schimbat persoanele ?" — între acestea avînd 
cîștig de cauză apelul la rațiune: „oamenii aceștia și-au investit 
ultimii bani, au renunțat, poate, la serviciu, crezînd în viitorul 
privatizării. Cine ne dă dreptul să-i aruncăm acum în stradă

Oricum discuțiile pe marginea acestui aspect nu pot fi consi
derate încheiate, întrucît problema pașilor concreți ce urmează 
a fi făcuți nu a fost încă pe deplin lămurită. In ziarul de mîine, 
vom reveni cu amănunte privind partea a doua a ședinței.

Dacă executarea firmelor nu 
poate fi încredințată decît me
seriașilor, nu înțeleg de ce con
ceperea textelor e lăsată la în- 
demîna diletanților, astfel că i- 
dcca pe care o exprimă în fi
nal asocierea de cuvinte c cel
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N-a fost păcăleală
I ii noapte, in jurul orei două, un echipaj al poliției a oprit, 

In stația „Paring1* — Petroșani, un autobuz-convenție, care venea 
de la Valea de Pești. Șoferul a înțeles că este vorba de un con
trol de rutină, așa că n-a comentat. A comentat însă unul dintre 
pas.igeri. Crezin lu-se mare și tare, acesta era cit pe ce „să se 
<lca“ la polițiști. „Vitejia1* 1 a costat o amenda de șase mii de lei.

Cînd îți pui cîrciuma-n drum
Pe capota autoturismului AGO, 

aparținind lui Lupu Dumitru din 
Gcoagiu-sat, tronau felurite sti
cle: de la un sfert la un 
Nu goale, ci umplute cu 
preparată — după cum 
proprietarul — de el 
lături de sticloanțe, 
„de douăzeci'1. Și asta 
aceeași licoare. Prețul 
la vedere: 250 lei litrul, 
tru cel care Întreabă, și 
cel care cumpără.

Ghinionul Lupu-lui a 
In acea zi — 27 martie 
lona In care el își 
„micro-cxpoziția" (în 
magazinului alimentar din

litru. 
țuică, 

spunea 
însuși. A- 
o canistră 
ful, cu 
era afișat 

Și pen- 
pentru

fost că,
— prin 

amenajase 
preajma 

Ani-

■■■

noasa), a trecut 
tonierul Marian 
întrebat cu cit dă băutura, 
l-a rugat să-i arate certificatul 
de producător sau un alt act care 
să dovedească proveniența măr
fii. Lupu, pe nicăieri I N-avea 
de nici o culoare, cum nici altă 
liîrtie, care să ateste calitatea 
țuicii, n-a putut să prezinte. A 
vrut el s-o scalde, să zică, acolo, 
o vorbă, să „se împace'* cu dom’ 
plutonier, dar n-a ținut. De dat 
însă tot a dat ceva: 30 000 lei a- 
mendă. Plus c-a rămas 1 
litri de băutură, care i-a fost 
confiscată.

un polițist. Plu- 
Chilom nu l-a 

ci

S-au bucurat doar patru zile
Nu c unsă cu miere, ci doar așezată pe o arteră unde, odată 

cu lăsarea nopții, circulația este mai redusă. Numai astfel se 
poate explica de ce alimentara nr. 46 din Crividia — Vulcan ten
tează hoții în a-?i încerca dexteritatea. în acest an, două echipe 
de manglitori au căzut în păcat. Și amîndouă au fost, mai apoi, 
g i ite și... puse bine.

Despre echipajul care a operat în ianuarie am scris. lată, 
In a, că alți trei băieți —, doi frați, GhcrbcGabriel (1(1 ani), Gher- 
be Francisc (15 ani) și un amic, Moldovan Alexandru (14 ani) 
■7 au dat să-și încerce norocul. în noaptea de 18 spre 19 martie, 
și-au luat sculele necesare și s-nu apucat de treabă. Prima opera
țiune a constat în ruperea gratiilor de la fereastra magazinului. 
Au reușit. Apoi, au pătruns în unitate. După ce și-au încărcat 
Sarsanalcle cu băuturi, țigări, ciocolată, marfă valorînd cam 18 
mii lei, cel mai mare, Găbiță, „n sunat" retragerea. Și s-au retras 
flăcăii. Dar numai patru zile, pentru că, între timp, scctori itul 
îi „mirosise". După Investigațiile de rigoare, acosta a făcut o des
cindere la baraca 68, unde locuiau cei trei. Marfa ,,se evaporase". 
Ce s-a mai putut recupera a fost o bagatela de vreo 600 lei.

Rubricii r< «Uzatii da 
t llicor'ihi' OI.TI'AXll

Școala P...

puțin neclară, uneori ambiguă, 
dacă nu dc-a dreptul hilară. Ci
tim adesea, pe panouri măiestrit 
meșteșugite, care au costat, deci, 
destul de mult, „Atelier confecții 
dame cu materialul clientului" 
sau „Inchiricin rochii pentru mi
rese de ocazie". Eu, unul, nu mă 
mai mir. Vă întreb însă, la ce 
vă duce gîndul, cînd vedeți, pe 
o mașină care circulă prin mu
nicipiul nostru, o firmă, porto
caliu pe alb :„Școa1a 
Aștept răspuns. (Șt.C.).

• Lu 1 martie 1092 erau înregistrate în Petro
șani 139 societăți particulare, înființate în baza 
Legii nr, 31/1990. 23, însă, nu și-au început ac
tivitatea. Dintre cele în funcțiune, trei dintre 
ele, bat topul „topurilor": „Sportul" SRL, „Pa
radis" SRL și „Frucom" SRL. Semne bune.

• Magazinul „Prodas" Petroșani, aparținînd 
Societății comerciale Ardeleana (Gostat) se re
organizează. In locul magaziei și al ambalajelor 
se va deschide în curînd o rotiserie. Vom fi și 
noi ia deschidere. Un pui fript cui nu-i place 1

• La Liceul Industrial, sediul nou, copiii din 
cămin nu au un televizor alb-negru. Simbăta 
și duminica ar viziona și ci programul I al te
leviziunii române. Nu pentru că nu le-ar place

sponsor 
numele

programul școlar. Ar fl posibil ca un 
să-și plece genunchii 7 Dacă da, în 
copiilor, dăm sfoară în țară.

• Fostul candidat de primai-, consilier al pri
măriei Petri la acum, Io,in l’araschiv a fosl sus
pendat din funcție și trecut pe un alt post. Tot 
la PAGUL Pelrihi. în locul său a fost numit 
dl. ing. Cortache, de la Stația de salvare Pe- 
troș nl. Cum se leagă toate: și postul Paștelui 
și salvarea omului.

• Nunta cu bucluc. 1 „a sala de nunți djn Ae
roport, II. Ludovic Covacs, minei la I \l Ani-

Ș I L o R
noasa, nu ar mai face nunți, în viața Iul. După 
ce a arvunit sala cu 7000 ici, fără să cunoască 
starea ei Jalnică, a trebuit să cumpere becuri 
în valoare de 2000 lei, să spargă gheața să pună 
geamuri, să pună uși la soba de bucătărie. Cre
zînd că patronul societății „Frucom" SRL Petro
șani înțelege situația, i-a adresat rugămintea să-i 
mai lase din chirie. Pînă la urmă s-a lăsat cu o 
bătaie, după cum ne-a declarat tatăl miresei, 
și cu un certificat medical. Așa-1 la nuntă I

• La Jieț a fost mutată plinea din fostul lo
cal la magazinul alimentar. Gestionara a 
fost destituită de conducerea fabricii de pîine 
Cînd primăria știe, aude și cine trebuie.

• Lt. maj. llorațiu Lasconi a depistat în pia
ța din Petroșani nereguli în valoare de peste 
270 mii lei. Ăsta nu înseamnă că e și singurul. 
Cînd fotbalul pătrunde însă pe piață, aceasta 
trebuie să i se supună. Un centru atacant știe 
să șuteze în plin.

• Dl. Iftimie — patronul restaurantului „Prie
tenia" — a sponsorizat olimpiada republicană 
cu 30 mii lei. După ce l-au văzut la televizor în 
carne și oase, iată-1 că știe să sa facă văzut și 
în afaceri. Un gest pentru țară este mar- 
cînd esto... mic. Dar cifra nu e de Ioc
Cînd alții îți iau și. cămașa, patronul iți oferă 
o marc bucurie,

mică.
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Vă propunem să rememorăm o plimbare prin Petroșani, din 
Piața Victoriei și pînă la Livezeni. O plimbare de-a lungul bu
levardului nostru „aerisit", „frumos", cel puțin teoretic, că practio 
nu prea stau lucrurile chiar așa, în pofida eforturilor depuse de 
primărie și al sprijinului acordat de pompieri pentru curățirea 
arterei principale a orașului. La tot pasul, privirea va întilni fel 
de fel de petice de hlrtie și alte urme ale campaniei electorale 
duse cu „ferocitate" împotriva... pereților. Clădirile sînt murdărite 
într-un hal fără de hal de resturile afișelor. Ba se ajunge și la 
împerecheri bizare de cuvinte, ca urmare a alăturării afișelor. 
Exemple „Cimitir cu două cruci" — „Discoteca Vox Montis" sau 
„Tîrfă cu respect" — „Cupa Ligii sindicatelor miniere". Nu mai 
vorbim de obscenități mîzgălite. Există un act normativ . care 
stabilește unde se pun afișele. Actul în sine este emis de Primărie 
și prevede amenzi substanțiale și alte sancțiuni pentru afișajul 
aiurea, în locuri nepermise. Primăria nu-1 aplică, deși se plînge 
că nu are fonduri pentru activități gospodărești, iar amenzile sînt 
tot o sursă de venituri. Au fost atenționați lucrătorii comerciali 
să curețe pereții unităților lor de resturile de hîrtie și de urmele

Pete pe obrazul orașului
dezagreabile ale aracctului, deși oamenii nu au nici o vină. De 
fapt, ce să mai spunem, printre afișele ale căror urme jalnice 
pătează fața orașului se află și cele ale actualilor edili, ciștigâtori 
in alegeri. In unele locuri (vezi zona „Jiui", Karma) s-a incercat 
să ii se dea foc, ceea ce ar degrada pereții. Din rău, în mai rău. 
Oricum, pereții trebuie curățați. Nu avem voie să fim nepăsători 
față de obrazul orașului. Vine o nouă campanie electorală. Iar 
se vor lipi afișe. De aceea, cerem edililor să confecționeze și să 
amplaseze urgent panouri pentru afișaj în locurile cele mai ni
merite pentru acest lucru, să amendeze drastic pe toți cei care 
pun afișe la intimplare, inclusiv pe cei din partidele politice care 
o fac, cerem comercianților să nu permită lipirea de afișe pe 
vitrinele și pereții magazinelor, indiferent dacă fac parte dintre 
-omercianții societăților comerciale cu capital de stat sau cu ca- 
ital privat. In același timp, ar fi nimerită o acțiune a primăriei 

care să impună tuturor agenților economici interesați să-și pună 
la punct sistemul unitar de reclamă comercială și turistică, pu
blicitatea sportivă și artistică nefnnd nici ca exceptată. La intra
rea in Petroșani, dinspre Livezeni, harta municipiului cu principa
lele obective aproape că nu se mai zărește. Vine omul străin de 
oraș, nu știe de unde poate lua un autobuz, unde este gara, unde 
au stație autobuzele „General Trans SA" care fac legătura Petro- 
șamului cu Deva, Hațeg, Tirgu Jiu, ce obiective istorice 6e pot 
vizita și ce trasee turistice se pot parcurge, unde sint hotelurile, 
poșta, spitalul, poliția, stațiile PECO și cite altele. Nu mai vorbesc 
de gară, total uitată sub aspectul serviciilor. Și este prima 
poartă a orașului I Deși am mai scris despre aceste lucruri, deși 
am incercat să explicăm edililor ce s-au tot perindat in fotolii 
că fața orașului nu ne poate h indiferentă, nu s-a făcut prea 
mult. Eventual niște „focuri de paie". Poate acum, cu noua con
ducere a primăriei se va face ceva. Sezonul cald se apropie — 
cchinocțiul de primăvară a trecut. Prin Vale vor trece tot mai 
mulți turiști care vor dori să știe ce cuprinde muzeul mineritului, 
unde pot înnopta, ce distanță îi separă de Parîng, Retezat, de 
mănăstirea Lainici, unde există un service auto, ce distanță îi 
separă de Tirgu Jiul lui Brâncuși — sau de Densuș, de cetățile 
dacice, de Sintămăria Orlca cu castelul său, unde este copacul 
cu lalele, monument al naturii, unde sînt cheile Jicțului, sau Tăii, 
unde este telescaunul — și cîte altele.

Încă o întrebare, care ține tot de fața orașului: cînd va fi 
terminată repararea părții carosabile a principalului bulevard — 
ii mai zice și „drum european II" — și cînd se vor reface mar
cajele rutiere ?

Ioan ȘTEFAN

I
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
1
I 
I I
I
1
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
I t
!
I 
I
I 
I

Incredibil, dar adevărat
0 „mamă”, un destin, o

O, Doamne, cît de pietrificat 
și de crud poate fi uneori un 
suflet de mamă. Și cit de nobil 
și de cald este Un suflet de creș
tin, călăuzit de creștineasca po
runcă a Domnului: „lubește-ți a- 
proapele tău, ca pe tine însușii"

Oare cît de rece trebuie să fie 
sufletul unei mame, pentru a a- 
junge pînă acolo incit să-și pă
răsească, fără nici un fel de re- 
mușcări, ființele cărora le-a dat 
viață. Oare ce trebuie să fi avut 
în sufletul său C.D.. atunci cînd 
și-a părăsit copiii, spunindu-le 
că pleacă la croitoreasă. Asta 
era in august '91. De atunci ea 
nu s-a mai întors și nici n-a 
mai dat vreun semn de viață 
„Ne-a spus că pleacă la croito
reasă, dar noi știam că se duce 
la Moldova și nu se mai întoar
ce". spune unul dintre copii, cu 
glasul pătruns de tristețe.

De la „dispariția" mam.’l via
ța acestor .rpii a devenit din cc 
în ce mai grea. Unul dintre ei 
la numai 14 ani, o vîrstă cînd alți 
copii se bucură încă d- coi ilărie 
a pornit deja pe dificilele cărări

ale vieții, devenind cioban, un
deva lingă Tg. Mureș. Ceilalți 
au rămas în grija tatălui lor. 
C.P., care, fiind mai mult atras 
de mrejele imbietoare ale lui 
Bachus decît de cele asuditoare 
ale lui Hefaistos, nu a fost in 
stare să asigure un minimum de 
existență materială și morală 
copiilor săi, Mariana (4 ani), Pe- 
tronela (5 ani), Costel (6 ani). 
Florin (7 ani) și Mihaela (13 ani).

Și, cum un necaz nu vine ni
ciodată singur, asupra lor s-a 
mai abătut o nenorocire: în ia
nuarie ’92, un incendiu le-a dis
trus și unica avere a acestor nă- 
păstuiți ai soartei: locuința. Cei 
5 copii au fost salvați de sub 
mistuitoarele limbi de foc, de 
vecini. De atunci, Costel, Petro- 
nela și Mariana au trăit sub o- 
blăduirea Spitalului Orășenesc 
Vulcan, iar Mihaela și Florin au 
fost ocrotiți de trei slujitoare ale 
lui Dumnezeu, enoriașe ale Bi
sericii Ortodoxe Române.

Din umilele lor pensii și din 
contribuția credincioșilor amin
titei biserici, doamnele Lucia

credință !
Andreescu, Floarea Sav și Doi
na Badea au fost cele care au 
luat sub aripa lor ocrotitoare a- 
ceste două ființe neajutorate. în- 
cercînd a se substitui rolului 
de mamă. Dar pentru că mamă 
rămine doar... adevărata mamă, 
acestea împreună cu autoritatea 
tutelară din cadrul Primăriei 
Vulcan au încercat să o readucă 
pe C.D., aciuită între timp undeva 
în inima Moldovei, la Țibănești 
— Iași. Aceasta însă, probînd 
lipsa oricărui simț de responsa
bilitate maternă, refuză, învo- 
cind fel de fel de motive, mai 
mult sau mai puțin credibile

După ancheta socială efectua
tă de o comisie a autorității tu
telare a Primăriei din Vulcan, 
cei 5 copii au fost încredințați 
unor case de copii, unde să le 
fie asigurată ocrotirea pe care 
doi părinți inconștienți nu au 
fost în stare să le-o dea. în acest 
fel se va împlini și visul Mihae- 
lei. care, la 13 ani, deși nu a 
•avut încă vreun contact cu școa
la. vrea neapărat să învețe.

Tiberiu VINȚAN

PRIMARUL E CHIAR SINGUR ?
După „înscăunarea" noilor personaje în frun

tea administrațiilor locale, desemnate prin vo
tul nostru, printre primele intenții și preocupări 
declarate aie noilor primari a fost salubrizarea 
„zonelor comerciale". Să numim astfel incintele, 
mai precis... prc-perimetrele piețelor agroali- 
mcnlare, devenite, de doi ani încoace, aproape 
în toate localitățile Văii Jiului (și, de fapt, nu 
numai aici) fieful „comerțului liber", al expo- 
nenților acestuia, deveniți, peste noapte, co- 
mercianți, al bișnițarilor, cu sau fără acte
sint zone dominate de vînzoleala slinoasă a 
bruncților sau mai puțin bruneților, de „tara
bele" improvizate din lăzi de aprozar și puse în 
calea trecătorilor, de pe care te îmbie tot felul 
de mărfuri sclipitoare, de proveniență dubioasă, 
și de lingă care „boșii" și „pirandele" lor ru
jate și cu kent-ul în gură, te invită cu inso
lență să cumperi... Ce ? Orice... vrei sau nu 
vrei... Ace, brice și c... și la prețuri... „Așa-i 
piața, domnule I".

Deci, vînzoleală, îmbulzeli, vociferări, zarvă 
un limbaj, nu odată, mai mult decît suburban 
Și, peste toate, vacarmul agresiv al melodiilor 
țigănești, amplificat la maximum de radiocase- 
tofoanele așezate în fața tarabelor producători; 
lor particulari. Aceștia, cu merele, ceapa, mor
covii și pătrunjelul lor, rămîn undeva pe planul

doi, resemnați și timorați față de „nababii" din 
față, cu produsele lor sclipitoare și asurzitoare. 
Tu, cumpărător, trebuie să te strecori cu greu 
pînă să ajungi la țăranca cu morcovi și pătrun
jel... ca nu cumva să deranjezi cu plasa sau 
pelerina „comercianții din față" că „vezi, dom
nule, dărîmi marfa !“ — te apostrofează o tru
peșă vinzătoare cu fustă pestr.ță și înfoiată. Tu 
te grăbești să scapi de privirile reprobatoare ale 
„stăpînilor" zonei, de îmbulzeala și zgomotul 
infernal al casetofoanclor și ești fericit că la 
ieșirea din piață portofelul se găsește tot în 
buzunar...

...Asa a fost să fie I Oare, aceasta e economia 
Ic piață, civilizația spre care tindem ?

La Vulcan, „strada comercială" de pe lingă 
complexul agroalimcntar a fost eliberată de 
bișnițari, după venirea noului primar în fruntea 
orașului. La Petroșani, s-a făcut, de asemenea, 
o tentativă din primele zile ale venirii prima
rului nou. „Comercianții" au fost mutați in 
spate, în perimetrul consacrat talciocului. A- 
colo unde le e locul cuvenit. Dar, demersul n-a 
avut efect decît o zi sau două... Întrebarea e : 
de ce a rămas tentativa de salubrizare morală 
a pieței infructuoasă, iar demersul primarului 
nasusținut de cei care trebuie? (I. DRAGAN)

....................... ........................... . ........... . ........... . .............. . .. ...................... . ................................................. ........

L A S A Ț I SĂ TREACĂ ISTORIA
Din „caruselul" tratatelor, de

clanșat după dizolvarea impe
riului sovietic, am lăsat la urmă 
pe cel angajat in discuțiile din
tre România și Ucraina. De astă 
dată, Ucraina refuză a insera 
în tratat mențiunea după care 
ambele părți apreciază ca nul 
și neavenit, respectiv nul „ab 
initio", cu toate efectele lui, pac
tul Ribbentrop—Molotov și 
protocolul lui infamant. Atitu
dinea Ucrainei se deosebește de 
altele de același fel, mai ales 
prin aceea că, la 24 decembrie 
1989, prin reprezentanții ei legali 
în Congresul Sovietului Suprem al 
acelei URSS încă existente ca 
rtat unional a declarat, deci re
cunoscut expres în cadrul ace
lui înalt forum, nulitatea pactu
lui respectiv, așa incit această 
revenire de mai apoi este nulă 
Și neavenită.

Nu știm ce propuneri a avan
sat conducerea noastră de stat 
ia acest tratat, dar și de astă 
dală ar fi culmea culmilor dacă 
«r continua cu scria mențiuni
lor că „n-are nici o pretenție te
ritorială împotriva Ucrainei, cit 
timp Bugeacul, în Sud, nordul 
Bucovinei și ținutul llcrța în 
Nord, j-au fost adăugate aceste
ia după răpirea lor în 1940, 
n-au făcut niclcînd parte din a- 
ceasta și, în nici un caz, la ni
velul anului 1918, cînd Basarabia, 
pe de o parte, și Bucovina pe 
de altă parte, și-au declarat și 
realizat unirea lor cu Patria mu
mă — România 1

Pe le altă raite, Însăși colo

nizarea practicată de URSS in 
Basarabia și cele două zone, du
pă accca, nu s-a făcut cu ucrai
neni, pentru ca astfel echilibrul 
dcmograflo să fi fost schimbat, 
fără îndoială forțat, în favoarea 
acestora, ci cu ruși, pentru ca 
Rusia «ă fie aceea care să se 
întindă ca putere dominatoare, 

cum era de cînd lumea în acea 
arie a Tcrrei.

Dar, cte ce cad români, pc

— Cad românii pe Nistru! (2) —
Nistru ? Ei cad pentru că ală
turi de toate aceste elucubrații, 
lumea mai este stăpinită de idei 
lipsite de fundament sau defor
mate, de necunoașterea specifi
cului zonei, de relațiile de inte
rese particulare sau meschine 
și, pînă la urmă, peste toate, de 
o anumită dezorientare lzvorîtă 
din cataclismul dărîmării unei 
lumi — comunismul — care se 
credea veșnică.

In acest context, în concepția 
oamenilor și-au făcut loo ca en
tități izolate, pactul Ribbentrop 
—Molotov cu geneza și efectele 
sale, Tratatul de Pace de la Pa
ris din 10 februarie 1917, care 
a pus capăt celui dc-al doilea 
război mondial, pe cînd, parado
xal tn aceeași concepție, natura 
diferită a federalismului răsări
tean n a fost sesizata, n-a fost 

înțeleasa și apJicindu-i-se șa
bloane vcst-americane a antre
nat consecințe teoretice și fap
tice dcreglante pentru această 
parte a lumii, omogenizarea do
rită, intenționată și pînă la urmă 
amorsată, ducind la consecințe 
care au apărut ca neașteptate 
deși erau firești.

Astfel, președintele Bush de- 
clarînd că nu va recunoaște 
Croația și Slovenia „secesioniste" 

din Federația Iugoslavă rămine 
amorsorul conflictului armat ca
ic dăinuie din iunie PJ91 In a- 
ccastă zonă și, nu se știe cum și 
cînd se va termina. Manifestind 
oarecum aceeași atitudine față 
de Basarabia, ca de altfel și 
președintele Germanici (reuni- 
ficatc) in sensul că nu o vor 
recunoaște DEC1T dacă declară 
că este de acord cu „inviolabili
tatea" lronticriloi se pot lăuda 
că au dat de asta dată curaj 
„sccesionișlilor" transnistreni și 
găgăuzi și au declanșat a- 
fluirca spre zonă a cazacilor 
întru „apărarea" confraților lor 
(eare 1) deoarece Basarabia ln- 
tenționînd sau prefigurînd Inten
ția de reunire cu România ar 
încălca pasămite granițe
le și chiar drepturile omului. 

In acest „ghiveci" greu te des
carci, dar totul este foarte sim
plu: Croația și Slovenia alături 
de altele erau state independen
te in cadrul unei federații (u- 
niuni convenite de state), din 
care, ca din orice uniune liberă 
aveau dreptul de a ieși oricînd 
liber și nestinjenite și fără a fi 
considerate subversiv „secesio
niste", deoarece nu putea fi 
nimic subversiv ci oricînd de 

așteptat și totul sc putea face în 
liniște, civilizat și omenește.

Atunci ce rost mai are su mi
lităm acum pentru alt fel de 
uniuni; CSCE, AELS, CCE, CSI, 
ele ? — pentru ca miinc să o 
luăm de la început ?

Evident, tot astfel stau lucru
rile și cu UIlSS-ul, de aceea nu 
mai stăruim asupra acestei zone.

Federalismul estic nu are ni
mic comun cu cel american, nici 
în geneza, nici In desfășurarea 
și nici în sfirșitul lui, pentru ca 
vestul să se opună de maniera 
care a dus la războiul dintre 
Nord șl Sud, din SUA ale anilor 
1861—1865.

In această parte stăruie șl va 
Btărui poate cît va dăinui pă- 
mîntul, natura națională a con
figurațiilor zonale dc stat, cu 
amestecul și frâmîntărlle dc con

secință ce decurg din marile 
mișcări de mase din trecutul is
toriei Europei și Asiei, de la mi- 
grațiunea popoarelor și — dc 
ce nu și mai dinainte, apoi la 
cruciade și mai apoi prin așeza
rea nefirească a unor imperii 
iar la sfîrșit la destrămarea a- 
ccstora sperăm, marcată defini
tiv, prin dezagregarea imperiu
lui sovietic, ultimul dintre muri
bunzii secolului al XX-lca.

Apărute ca reacții firești dc-a 
lungul acestor dezvoltări speci
fice, problema națională cu as
pectele ei de emancipare a na
ționalităților și a dreptului Ia 
autodeterminare teritorială B 
acestora, problema drepturilor 

omului atît ca o consecință _ a 
marilor mișcări și transformări 
pc care acestea le-au determinai 
de-a lungul secolului al XlX-lca 
și al XX-lca cît și ca un corolar 
al lor, deoarece nu se puteau 
concepe, nefiind viabile tot atî- 
tea state independente cîte gru
puri naționale erau și sînt ră^ 
firate in masa altor națiuni 
majoritare, ele au sfîrșit prin a 
fi luate corespunzător în seama 
ca drepturi și valori umane ina* 
licnabile mai întîi de actele In* 
tcrnaționale care au pus cipaț 
primului război mondial. mai 
apoi de cela ce au urmat celui 
dc al doilea război mondial, deși 
ambele războaie au izbucnit din 
cu totul alte motive șl cauze.

(Va urma)

Ghcorghe TATOMlII



SORI NOI VINERI, 3 APRILIE 1992

Regia autonomă 
a huilei Petroșani

ca sediul în Petroșani, str. Timișoara nr. 2, telefon 935/ 
41460, 41461, 42270, în calitate de investitor,

ORGANIZEAZĂ

licitație, pentru elaborarea documentației tehnico-6conomi- 
ce, pentru obiectivul de investiții:

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA CABANEI RU- 
SU, DIN MUNICIPIUL PETROȘANI, JUDEȚUL HUNE
DOARA.

Criteriile de eligibilitate sînt cele din art. 7.2- din Re
gulamentul privind organizarea licitațiilor, aprobat prin 
H.G. nr. 291/1991 și vor fi comunicate investitorului, în 
scris, pînă la data de 4 mai 1992.

Documentele licitației se pot obține gratuit, de la 
sediul investitorului, începînd cu data de 3 aprilie 1992.

Depunerea ofertelor, inclusiv scrisorile de garanție a 
băncii finanțatoare pentru suma de 50 000 lei se va face 
conform art. 8.30—8.34 din regulamentul amintit, la se
diul investitorului pînă la data de 4 mai 1992.

Deschiderea ofertelor se va realiza la sediul investi
torului, pe data de 6 mai 1992, ora 10, unde sînt invitați 
împuterniciții în scris ai ofertanților.

Societatea comercială „HAUS F“ 
SATU MARE

VINDE 
sîmbătă, în piața Vulcan și în restul săptămînii în str. Bra
zilor nr. 6,

— aragaze,
— sobe electrice și
—- vopsele la prețuri convenabile.
Ofer transport marfă spre Satu-Mare.
Relații la telefon 70911- (1381)

Societatea comercială
A.C.I. Valea Jiului 

SA Petroșani
ANGAJEAZĂ

■— inginer,
— subinginer sau maistru constructor;
oferă spre vînzare persoanelor particulare sau agen- 

ților economici următoarele materiale:
— plăci de gard;
— faianță, gresie;
— materiale de zidărie (bea, bolțari din beton ușor), 

ciment și var în saci.

Relații Ia sediul firmei din str. Avram Iancu nr. 
12/13 C Petroșani sau la telefon 41770-

Banca Comercială Petroșani
I 1 pus în vînzare certificate de depozit în valoare de 25 000 
< lei, 50 000 lei și 100 000 lei, ta purtător, cu o dobîndă de 

■lO'/o, pentru o perioadă de un an.
Persoanele fizice pot constitui conturi pentru depozite

I i i vedere (19%) și la termen de peste un an cu limita mi
nima de 50 000 lei (26%).

I Relații suplimentare Ia ghișeele filialei unde vă asten- 
• t înv ' 1

— MICA PUBLICITATE-l Programul TI
VINZARI

V1ND casă cu grădină, satul Ciopeea, nr. 46. Telefon 
963/40725. (1364)

„QUASAR ELECTRO“ SRL vinde și instalează antene com
plete de satelit. Telefon 956/11261. (1359)

VlND Mercedes-BENZ „250 S“. Telefon 44778 — seara, după 
ora 20. (1354)

VlND Dacia 1300, stare perfectă. Str. Gb. Barițiu nr. 24, La- 
zăr Sandor. (1379)

VlND ladă frigorifică nouă, preț acceptabil. Relații la telefon 
42443, după ora 14. (1380)

VlND mobilă cameră de zi, stare perfectă. Telefon 43893, In
tre orele 16—18. (1382)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere cu 3—4 camere. Petrila, 8 
Martie 48/15. (1365)

DIVERSE

IN ATENȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE 1
SOCIETATEA Comercială GM Internațional Comimpex SRL 

vă oferă dulciuri Import (Italia), en gros, la prețuri avantajoase 
(adaos comercial zero). Depozitul este in Lupeni, b-dul Păcii nr. 
17 (lingă piața Bărbăteni), fostul depozit CLF. Relații la telefon 
60301. (1251)

☆

JOC COLECTIV excepțional — cu 1000 lei puteți cîștlga 
3 125 000 lei. Ofer participanți. București, telefon 609653. (1374)

PIERDERI

PIERDUT carnet student, pe numele Trastanetz Marius, eli
berat de UT Petroșani. 11 declar nul. (1369)

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Buzdea Constantin, 
eliberată de EM DÎIJa. O declar nulă. (1372)

PIERDUT contract închiriere nr. 07126, din 8 aprilie 1986, 
pe numele Michi Laura, eliberat de RAGCL Vulcan. 11 "declar nul. 
(1376)

COMEMORĂRI

UN PIOS omagiu adus celei ce a fost 
POENAR MARIA 

la împlinirea a 3 ani de la deces din partea prietenilor din Vulcan. 
(1346)

COLECTIVUL atelierului ACR Petroșani și conducerea ACR
Deva amintesc că se împlinesc 6 săptămîni, de la trecerea în ne
ființă a celui care a fost

VIOREL SABAU,
un îndrăgit coleg de muncă, om cu alese calități sufletești și me
seriaș deosebit de priceput. Vom păstra mefeu amintirea ta.

FAMILIA amintește că se împlinesc cinci ani, de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna, scumpul nostru

COCOTA DAN,
un suflet bun și blînd. Dumnezeu să-i vegheze somnul veșnic.

R.A.G.C.L. Petroșani - Aninoasa
ANUNȚĂ

Datorită unor lucrări pe magistrala de apă Valea de 
Pești — Petroșani ce vor avea loc în data de 4 aprilie 1992 
rugăm populația orașelor Uricani, Lupeni, Vulcan și Pe
troșani (Aeroport) să înțeleagă numărul mai marc de ore 
de restricții cit și să-și asigure o rezervă de apă.

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă VULCAN

cu sediul în str. Avram Iancu nr. 14, Vulcan 
angajează prin concurs

— INGINER sau SUBINGINER, specialitatea cons
trucții.

Concursul va avea loc în data de 27 aprilie 1992, la 
sediul unhății.

Informații suplimentare la telefonul 70114.
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10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zlleL
10.30 Film artistic. 

Dragostea fugară. 
(Franța, 1979).

12,00 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15,10 Bicentenar Rossini.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,00 Pro Patria.
18.45 Video-ghid.
19,95 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.

Alice In țara minurii'r.i
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial.

Familia Chisholm. (Episo
dul 8).

21.45 Vedete In concert:
22,15 Simpozion.
23,05 Actualități.
23.20 Top 10.
23.55 Gongl

0,25 Vreau să ciocnesc cu viața 
un pahar!

I

HOROSCOP
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)

Nimeriți, fără a avea vreo vi
nă, în focul încrucișat al unor ră
fuieli personale.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Zi senină, sub toate aspectele.
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)

Iluzia unei viitoare mari feri
ciri vă face să suportați, cu stoi
cism, privațiuni de tot felul.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Pierdeți clipe prețioase, apelînd 
la diverse persoane, pentru pro
curarea unui „flecușteț", de care, 
in final, nu vă puteți folosi.

LEU
(23 iulie — 22 august)

„Raid-fulger“, cu senzații tari,/ 
într-o companie agreabilă.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Dacă continuați In ritmul îi* 
cure ați început astăzi, în trei zi
le vă luați concediu medical.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Se anunță o posibilă schimba
re de domiciliu sau.., la domici
liu.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Faptul că poziția dv. tinde să 
fie acceptată și eticheta’ă drept 
„constructivă" ar trebui să vă 
pună pe gînduri.

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Deși vă remarcați pe linie pro
fesională, nimic nu poate contra
balansa amărăciunea pricinuită 
de lipsa banilor.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Aparența de stabilitate în jur 
stimulează preocupările creatoa
re.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Cel ce vă clntă In strună vă 
Întinde o cursă...

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Vestea unei schimbări, în ma
terie de stare civilă, yă ia pe 
nepregătite.
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