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Orice perioadă de tranziție de 
Ia „ceva” spre „altceva" și, mai 
ales, de la un sistem politico- 
economic spre altul, oricit de 
bine ar Li gînditâ, oricit de bine 
ar fi prevăzute fazele și etapele 
ei, lasă loc unei zone nebuloase, 
creează niște așa-zise „ape tul
buri". In aceste zone, granițele 
dintre legal și ilegal se apropie 
extrem de mult. Uneori, un sin 
gur pas e suficient pentru a fi 
de o parte sau de alta a legii. 
Gînd, insă, legile au o doză mă
rită de ambiguitate, cînd struc
turile noi intirzie — sau sînt 
Intlrziate — să apară și să-și 
Intre în atribuții, bălțile CU apă 
tulbure se înmulțesc, spre satis
facția pescarilor deloc amator’.

Se știe, numărul șomerilor e 
In continuă creștere. Mulți agenți 
economici iși reduc activitatea. 
Din motive obiective — lipsa 

de materii prime, de contracte, 
criza de combustibili ți energie, 
șa. — sau subiective — proasta 
administrare. Uneori aceste două 
motive se întrepătrund, devenind 
relativ dificilă, la o primă pri
vire, delimitarea lor. Fiind scă 
pați de sub controlul statului —

Maxima zilei
A fost o vreme cînd ști

ința și arta scrisului erau 
privite de Biserică drept 
ocupații mondene, nedem
ne de un creștin. In legă
tură cu aceasta, se spune 
chiar că îngerii l-au biciuit 
pe Sf. Ieronim, pentru că 
a vrut să imite stilul lui 
Cicero. Abatele Cartaut 
pretinde că faptul s-a In- 
timplat pentru că nu l-a 
imitat cum trebuie.
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PĂIANJENUL ROȘU
patronul majoritar — managerii 
unor agenți economici profită cu 
o totală lipsă de scrupule, de 
aceste momente, aplicîncl preve- 
vederile legale In propriul inte
res și după propria interpretare 
Iar atunci cînd e cazul, elu-

Metode 
mafiote (li)

(Continnar* In pag a 2-a)

DISPOZIȚIA nr. 30|1992 I 
privind convocarea Consiliului I 

municipal in ședință ordinară *
3) Proiect de hotărîre privind 

măsuri pentru aplicarea I-egii ] 
50/1991.
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cător de șah, ve. sat, puternic, | 
de temut, dar nu invincibil. El » 
studiază — și cheltuie mult timp I 
cu asta — mutarea viitoare, cu | 
toate consecințele ei. El „vede" i 
4—5 mutări înainte. Știe j
ce piesă va sacrifica și cînd. . 
Știe ce piesă va trebui cîștigată ț 
șl cu ce preț. Acceptă și chiar ’ 
apelează la orice imixtiune a | 
„colegilor", atunci cînd se află * 1 

dînd-o, pur și simplu. Cu largul 
sprijin — sau cu acordul tacit — 
al sindicatelor. Sînt cazuri lo
cale de sindicate ai căror lideri 
sint foști activiști p.c.r. sau oa
meni de paie, subordonați total
administrației firmei respective

Cînd scopul suprem al unui 
manager este acela de a-și păs
tra cu orice preț funcția, nimic 
nu mai contează: oameni, pro
ducție, prestigiul firmei. Tot ce 
se împotrivește sau stă în calea 
atingerii scopului propus, trebuie 
înlăturat. Prin orice mijloace. 
Se cheltui? astfel o mare canti
tate de energie și inteligență. 
Managerul nostru devine un ju

Ing. Stoicuta Gheorghe — Pri
marul municipiului Petroșani: 
In temeiul dispozițiilor art. 24 ți 
45 din Legea nr. 69/1991 privind 
administrația publică locală

DISPUN:

Art. 1. — Convocarea Consi
liului municipal Petroșani in șe
dință ordinară pentru ziua de 
marți, 28 aprilie 1992, cu urmă
torul proiect al ordinei de zi;

1) Analiza privind măsurile În
treprinse pentru asigurarea or
dinii ți liniștii publice.

2) Raport al Comisiei de an

chetă privind avizele ți autori
zațiile de amplasare sau construc
ție eliberate agenților economici 
pentru deschiderea d<» societăți 
comerciale

în dificultate și-l presează vreo j 
criză de timp. Totul se subordo- ’ 
nează scopului final: de a cîștiga ’ 
cu orice preț. Partida însă e de ’ 
lungă durată, solicitantă și, chiar | 
dacă adversarul e, de regulă, mai , 
slab pregătit, el are posibilitatea | 
să învețe din mers. Unii „jucă
tori", lucrînd în viteză și forță.

i
1

prof ițind de tot ce se putea pro- ț 
fita, și-au cîștigat partida lor. i 
Alte multe „meciuri" sînt în des- | 
fășurare. Spectrul înfrîngerii Ie l 
dă tircoale, așa că, o părăsire a J 
mesei de joc, a sălii și a... țării, ‘ 

l
Paul N1CULESCU i

I
4) Proiect de hotărire privind |

executarea lucrărilor din registrul < 
agricol. |

5) Proiect de hotărîre privind î
atribuirea de teren in folosință I 
cetățenilor care au cumpărat a- i 
partamente, conform Decretului- I 
Lege nr. 61/1990. j

6) Cereri de eliberare a certi- .
ficatelor d? urbanism. j

Art. 2. — Administrația publi- I 
că a municipiului Petroșani iși 1 
rezervă dreptul de a completa | 
ordinea de zi cu probleme ur- , 
gente de importanță deosebită. I

Art. 3. — Ședința se va desfd- J 
șura In sala de ședințe, orele ‘ 
17,00. I

Variațiuni pe aceeași temă
PREȚURILE

IMI’IISHlIll
Dacă lăsăm de o parte orice 

conotație politica, trebuie sa ad- 
m.lem că, trccin-1 punica către 
locuitorii diverselor zone ale ță
rii, domnul Ilicscu cunoaște lefu
rile aspecte care m.hnesc oa
menii, pinâ la disperare.

La intilnirea, de saplâmina 
treculă, de la Colrocem cu lide
rii partidelor, parlamentari și de
ținători de portofolii guvernamen
tale, președintele amintea — re- 
ferindu-se la sufocanta evoluție 
a prețurilor — că un borcan cu 
gem costă 195 lei, așa cum ii 
spunea un interlocutor de prin 
județul Covasna. Vorbindu-se 
despre aceasta temă la pomeni
ta intilnire, in privirile partici- 
panților n-am sesizat indignare, 

ci mai degrabă o anumită resem
nare. Explicabilă, de altfel, in- 
trucît intr-o economie de piață 
prețurile sint reglate doar de 
cerere și ofertă. Dar la noi s-au 
stabilit mai întîi prețurile, exor
bitante de cele mai multe ori, 
fiind omise din capul locului 
accesibilitatea și nivelul lor re
zonabil.

De IM bine de un an, încă din 
vremea fostului premier Roman, 
s-a scăpat mecanismul de for
mare a prețur.lor de sub con
trol iar acum este greu, dacă nu 
imposibil să mai cedeze. Fieca
re producător poate să argumen

De Ea astenia de primăvară 
la procesul de fotosmeză

ț'inind cont sau nu de versul lui Topirceanu, timpul cald 
sc-apropie. In munți ultimele zăpezi rămase se transformă în 
șuvoaie de apă, sau pur și simplu sint înghițite de pămintul rea
văn. Păsările au prins glas, iar ursul, simțind in nări mirosul de 
primăvară, a ieșit din birlog.

Despre felul in care arată insă ursul, după perioada de hiber
nare, se poate vorbi mult. De fapt asta este o altă poveste. Numai 
el știe cum a supraviețuit anotimpului rece. Ieșirea din iarnă îl 
găsește mereu slab, atrofiat, astenic. Niște oase doar, care susțin 
o blana jigărită, imaginea fiorosului animal trezind mai degrabă 
milă decit teamă.

Nu Știu ce legătura poale exista, in->ă, intre urs și poporul 
roman, nici dacă acest popor mai ține cu ursul. Cert este că, in 
pragul noului anotimp, cele două personaje seamănă leit. Nu 
atit din punct de vedere fizic, ci al stării interioare. La fel de 
marcat de perioada hibernală, capturat pun învăluire de astenia 
de primăvară, acest personaj colectiv, care este poporul, se simte 
la fel de lipsit dc vlava ca ursul abia ieșit din birlog, după jj 
iarnă grea.

Dar, odata cu primul fir de larbn, încolțește și prima spe
ranță in natură. Culoarea verde este așteptată la toate intersec
țiile, fie că e vorba de una de drumuri, prevăzută cu semafoare, 
fie că e una dc anotimpuri. Și dacă tot sintem slăbiți, cuprinși de 
astenie și lipsiți de vitamine, să alergăm in piață unde, în acdst 
anotimp, verdețurile trebuie să fie din abundență. Ne vom orien’a 
către tot ce posedă clorofilă, pentru că numai verdețurile ne mai 
fjot salva din situația in care ne aflăm (uneori sînt buni și dolarii 
pe care unii ii numesc tot „verdeață").

Șocul care ne va accentua însă astenia se va declanșa după 
aflarea prețurilor. Astfel, o legătură de ceapă verde (trei fire de 
grosimea unui pix) costă 10 lei! O legătură de ridichi trei bucăți 
de mărimea bilelor de biliard cu ciupercă) costă tot 10 leit Un 
pumn de urzici sau dc măcriș, la fel 10 lei! Un kilogram de spa
nac 70 lei, unul de castraveți 230 lei, de varză 140 Iei, roșiile 520 
lei și am mai putea continua cu salata, pătrunjelul șl altele. După 
cum vedem, prețul clorofilei ține pasul cu economia dc piață, iar 
intrarea în Europa este asigurată nu numai carnivorilor, cl și 
vegetarienilor.

Ca simplu cetățean, care vrea să se vitaminizeze și să scape 
de astenie, ai două variante, dintre care a doua e varianta Co- 
Jocaru. Deci rămlncm la prima: poți fi în același timp și cu banii 
în buzunar și cu sacoșa plină. Doar în cazul în care te apunci de 
păscut.

Sorin OI’REA

Relații de bun augur cu Grenoble

Domnul Baccard, 
Ist'-re — Rotim inie" 

acestei asociații în

■ relații 
președin- 

a prezentat prin- 
domcniul mun-

„Orașul Grenoble și Asociația „Grenoblc — Iste — Rouma- 
nie“ au primit de curînd la Primărie delegații române ale orașe
lor Cluj și Petroșani. După ce doamna Rambaud, consilier muni
cipal. și-a exprimat satisfacția pentru deschiderea internațională 
a orașului, domnul Gheorghe Sloicuța s-a prezentat ca fiind pri
mul primar fără apartenență politică ales in libertate, in februa
rie 1992, după 50 de ani de dictatură. Domnia sa regretă că o 
serie de evenimente au fost ruu interpretate. Minerii din regiun -a 
Petroșani care au fost la București NU REPREZINTĂ POPU
LAȚIA. Reamintind legăturile culturale străvechi între România 
și Franța, domnia sa a formulat dorința de a fi stabilite 
apropiate intre Grenoble și Petroșani 
te al Asociației „Grenoble — 
cipalele direcții de acțiune ale 
telui și al turismului rural...".

Acest text, este reprodus din 
ziarul „Le Daiiphinc’ Libre", care 
apare la Grenoble In Franța. 
Este vorba dc numărul din 13 
aprilie 1992. Textul citai consti-

teze de ce a procedat intr-o ase
menea manieră; prețul materiilor 
prime a crescut de nu Știu cile 
ori. Și a,a mai departe- Așa se 
lace că sfinta indignare a dom
nului Ilicscu este, la urma ur
mei, o figură retorică, dînd to
tuși, satisfacție milioanelor de 
cumpărători care continuă să 
fie siderali cind se uita pim vi
trine.

Mașinăria de formare a pre
țurilor nu are poziția mers îna
poi. Probabil că din acest mo
tiv deslușeam pe chipurile celor 
întîlniți la Cotroceni un anume 
scepticism

Din primele zile ale lunii mai 
subvenționarea de la buget a u- 
nor produse de bază, (pîine, unt, 
ulei, etc.) se va reduce cu 25 la 
sută. Care va fi modalitatea con
cretă, este dificil de anticipat. 
Luînd în calcul prețul actual — 
dacă o pîine este 10 lei, deci va 
fi 12,50 lei — ne putem înșela. 
Oricum tăvălugul prețurilor, e- 
chivalate cu tranziția spre eco
nomia de piață, trece implacabil, 
cu foarte puține excepții, peste 
oameni. Alternativa, viabilă și 
valabilă, este accentuarea rit
mului de privatizare care a por
nit, pretutindeni, din sfera ser
viciilor către industrie.

Tiberiu SPATARU

d«. p es.i dat 
întreprinde 
acestei luni, de

Prtro-

tuic comunicatul 
cu ocazia vizitei 
primele zile ale 
Primarul municipiului 
șani in Franța.
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Iminența grevei generale 
în domeniul sănătății

Perioada de tranziție spre economia de 
piața a aaus — și pentru asociațiile de 
locatari — multe noutăți în ceea ce pri
vește funcționarea acestora. Așa cum se 
cunoaște, comuțifle de exercitare a atri
buțiilor specifice s-au schimbat mult, o- 
dată cu apariția primelor elemente ale 
noii organizări speciale. Adică, fostele ex- 
ploaUU'i de gospodărie comunală 
transformat in regii autonome, o
parte din apartamentele proprietate 
sta; a trecut In proprietate personală, 
singurul stâpin al acestor asociații a 
mas primăria, care, pînă la alegerile 
februarie, a funcționat într-o stare 
provizorat autentic.

Doar asociațiile de locatari au rămas 
cu vechile și noile lor probleme, fără a 
se bucura de un sprijin mai mult decît 
necesar. Sigur, acum, odată cu venirea pri
măverii, asociațiile de locatari au scăpat 
de cea mai crunta problemă de care s-au 
Jzbit pe timpul anotimpului de iarnă: căl
dura pentru populație. Credem că nu 
este cazul să intrăm acum in amănunte 
legate de această problemă, deoarece si
tuațiile existente la multe din asociațiile 
de locatari vor face subiectul unor inves
tigații publicistice ulterioare. Multe din a- 
«ociații au refuzat facturile regiilor autono
mie. pe simplul motiv că s-au perceput 
din nou taxe pentru servicii neprestate. 
Asupra unor asemenea aspecte vom 
veni.

Aceeași dispută sc semnalează și 
«cea ce privește furnizarea apei calde
•ajere. La fel, există mari nemulțumiri 
din partea populației și asociațiilor privind 
furnizarea apei potabile. Se știe că în 
decursul celor doi ani și jumătate, de la 
evenimentele din decembrie ’89, prețul 
•p. . calde și apei potabile a cunoscut, 
per persoană, creșteri justificate sau poa
te nejustificate, căci știm cu toții exact 
cit timp ni se furnizează apă și cit timp 
ou. Dar facturile de plată nu au oscilații 
fi in sensul scăderii. Doar perioada de

O)

O)

re-

în 
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(Urmare din pag 1)

• intrat deja in calcul. Aici sc 
Impune o întrebare cu adresă; 
R.ică faptele unei persoane fac 
obiectul cercetărilor unui dosar 
jxrnal. acea persoană arc dreptul 
vi mai părăsească țara ? Sau, în 
«nod automat ar trebui să i sc 
juspendc pașaportul, pînă la în
cheierea cercetărilor? Dacă da, 
«le ce nu se aplică tuturor, pen
tru că, în conformitate cu litera 
Constituției, toți sintem egali în 
fața legii? 1

Așa cum aminteam măi de- 
tri.me, orice mutare iți are sco-

A apărut recent volumul bi
lingv „SAND OAS1S" — I’IASZ 
CZYSTA OAZA" de Valcriu Bu- 
Julcscu. Autorul a fost „adoptat" 
’dc diaspora poloneză din State
le Unite acum cinci ani, la reco
mandarea unor fruntași ai Soli
darității.

Editura f.anguage Brideges, pa
tronată de poetul transfug Czes- 
|aw Milosz (Premiul Nobel pen
tru literatură din 1980) și-a luat 
•n serios rolul, editîndu-i scriito
rului din Petroșani cea d< -a treia 
carte în Statele Unite. Faptul că 
fn ultimii ani lui Valcriu Butu- 
le u li apari al treilea volum 
în străinătate i nici măcar li
nul in România, nc bir urii și ni 
întri ■ ză. Oi, im. ai < st eveni- 
fr nt trebui, alut.rt intriiiit iese 
pregnant din cenușiul cotidian.

Vaderiu Bdiih >'ii arc o rară
v<xa ’ie a afo .inului . itit rlc irc-
pr . oilă, in ii nu v ■ .fii te să
și-o csi.. intr un ț iîiip ț’iire
t;" Iii .te fon<izi,i și limp.'zi-
m .i io Uit ■ ilmi> si alit rlc ro
bli ■!. i, înijt, in ră (>; ii ,10 ■ ,
ți? «icloblonă a >p. ' iei, ambițio-

ă â-fi L» .i pper. i numai din
„cri-. taîe" ș. „oaze < ' nisip'.

(ii ,ditnr în sl: ic u 1 i ti < Ir'll (,
. 1 r, u-si .. in a i rlisimiilc/i

, un î ilozr.f i, pe • OC liitc. să
• sch. ’ i ■ un siițtm, 'I ' i >,i , 11rr,.
’ poet pr.n gci.mi ’.ri'h ' im anta'o

rii ■ nOpozițici si prin ambi-
. guKă ‘il> eu tilc, nu a Ium 'ii di cit
! armenii in apela rl< pielite ale 

lirismului. Valeriu Biitub ai se 
ține cu aășnicie de rigorile ge
nului. T.apidaritai'-a obligatorie 
ia în p iginilc lui forme absolu
te, iib .i’ il părind a fi ifori'irnil
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restricții a cunoscut creșteri, la fel ca 
și costul. .

Există și mari anomalii în ceea ce pri
vește evidența apartamentelor arondate la 
fiecare asociație de locatari. Din discuți
ile cu mai mulți administratori ai unor a- 
soeiații de locatari rezultă că In ultimul 
timp colaborarea dintre regii și asociații 
se limitează mai mult doar la facturarea 
plății și încasarea contravalorii unor ser
vicii care au fost mai mult sau mai puțin 
onorate de către regiile autonome.

Pe lingă toate acestea, asociațiile
locatari au moștenit o situație dezastruoa
să în privința întreținerii fondului loca
tiv. Să nu uităm totuși că dacă o parte 
din apartamente, prin cumpărare, a trecut 
în proprietatea chiriașilor, apartenența a- 
cestora de asociațiile de locatari a rămas 
aceeași. Și dacă astfel de apartamente slnt 
rezolvate prin grija noilor proprietari, ce
lelalte sînt Încă proprietatea regiilor au
tonome, iar aportul proprietarilor la în
treținerea și repararea acestora este din 
ce în ce mai scăzut, ca urmare a diminu
ării progresive a fondurilor alocate 
această direcție. Este limpede, lipsa 
bani generează și o activitate restrfnsă fn 
sensul reparării $i întrețineri fondului lo
cativ de stat. Și tocmai de aceea, numărul 
apartamentelor degradate, fn loc să scadă 
a cunoscut creșteri sensibile, la fel ca si 
al cererilor de locuințe din partea popu
lației, căci se știe, construcțiile de locuințe 
s-au situat și se situează încă la un nivel 
insuficient.

Și față de toate aceste aspecte, asocia
țiile dc locatari se zbat între nevoia de a 
exista șl suferința de a nu putea 
nimic.
ție sc naște firesc întrebarea: cine ajută 
asociațiile de locatari? Probleme sînt mul
te, bani sînt puțini, iar pe lingă astea, 
lipsește și un cadru legislativ adecvat. 
Asupra aspectelor specifice de la unele 
asociații dc locatari vom reveni însă în 
zilele următoare.

In 
de

face 
Pornind de la o astfel de situa-

Gheorghe ClIIRVASA

Păianjenul
roșu

pul ei. Dacă uneori, un 
in spate poate însemna un 
înainte, o avansare poate echi
vala cu un abandon pe marginea 
prăpastiei. De unde 
definitivă și fatală.
,.pion“ sau un grup de 
devin stinjenitori prin poziția lor, 
sînt trecuți imediat pe lista pie
selor sacrificate (a se citi șomaj).

șut
pas

căderea e 
Dacă un 

„pioni"

alcătuit din cit mai puține cu
vinte. (exemple : „Cei dinții sur
zesc clopotarii". Sau „Nu oftați. 
Evitați risipa de aer". Sau : 
ricc regulă adormită naște 
ccpții"). S-ar putea ca Valcriu 
Butulcscu să tperc în taină că 
intr-o bună zi va putea să scrie

UO-
cx-

Pentru restructurarea sau com
plot irea unui post — o piesă mai 
grea, dc birou — se apelează, 
după caz, la concurs pe bază de 
cunoștințe și competență. Pri
mează, ca și pe vremuri, „cunoș
tințele". în astfel de condiții, 
cine trebuie, primește „mutarea" 
în plic, acesta returnîndu-se, 
apoi, burdușit cu „foițe". Pentru 
că șahul, la nivelul acesta, e 
sport profesionist. Așadar, aten
ție la mutării

Intr-un episod viitor, noi a- 
venturi cu „păianjenul roșu" și 
metodele sale mafiote.

dojenesc ți mustră, admonestea
ză ți dăscălesc; Valcriu Butules- 
cu incriminează. Generos pînă Ia 
indulgență și îngăduitor pînă la 
sentimentalism în discursurile 
politice, în care pledează de obi
cei pentru categoriile defavoriza
te, In aforistică, el nu cruță pe

Valeriu Butulescu
la al treilea volum în S.O.

• • •

de unun aforism folpsindu-se 
ungur cuvînt. l’uținele vocabule 

pe rare le selecționează, expertul 
r-ionomiei de mijloace le potri- 
V' .te in a,a fel incit aforismul 
de vine, așa cum credea Lucian 
BJ.ig.i că trebuio :.ă fie, „ceva 
canonic, încheiat, ca „Biblia". 
I.imp-’imca, pe care genul o re- 
c’.ima in complicitate cu lapida- 
rdatei, ’ .te la Valeriu Butules- 
Cu un efect al profunzimii, 
forismul lui da s nzația d< 
adine, in care oglin la apei 
rărește ri< e și amețitor.

Printre autorii de 
Valeriu Butulcscu este 
raliat, cum sînt și alții, iar prin
tre moraliști c ’e un 
cum nu sînt decit puțini.
tința lui cade implacabil șl ful- 
gerător, ca ghi’.otini pc gitul con
damnatului Mai toți morali.Iii

A-
P'H 
n

aforisme, 
un m<»-

procuror.
Sen-

nimeni și nimic. Nu mimai cu 
nu l.i'-ă' nici o șansă celor cul
pabili („Cei ce trăiesc degeaba 
se îngroapă cu cheltuiala"), dar 
unora le ia și șansa pe care le-o 
aOordâ rb-stiniil mitologic (“S-a 
întors fiul risipitor. Uitase c*va 
acasă"). Marile păcate eterne sînt 
atacate dinii-un unghi insolit, 

care nc pune fața în față cu O 
fățărnicie dezinvoltă („Dc i îte 
ori cobora din avion, redevenea 
ah-u", o obsecviozitate mulțumită 
de sine („C'ei ce se tirăsc nu sc 
împiedică niciodată"), o mărini
mie teatrală („Uni le scot din 
apă numai ca să le-nlrebc cît e 
ceasul"), o avariție de Narcis 
(„Fericire dublă. Un zgîrcit îșl 
numără bani în fața oglinzii") 
șl așa mai departe. Pentru a-șl 
rosti pînă la capăt rechizitoriul, 
moralistul are puterea dc a sc

Mai mult sau mai puțin, 
care dintre noi 
tele reformei. Din bătrîni există 
o vorbă: „pînă la Dumnezeu, te 
mănîncă sfinții". Extrapolînd a- 
ccastă celebră zicală, putem 
ne, nu fără justificat temei, 
pînă la economia de piață, 
mănîncă etapele tranziției.

Este limpede că această tran
ziție, voită a fi mai puțin dure
roasă, a avut efecte diferențiate 
pe fiecare categorie socială fn 
parte. Nu mai constituie nici 
un secret faptul că unele catego
rii socio-profesionale din țara 
noastră au fost șl sînt fn conti
nuare favorizate. Iar altele, (din 
păcate unele dintre cele mai im
portante din evantaiul 
ilor tipice, cum sînt 
invățămîntul, cultura), sînt 
continuare defavorizate. Cn 
cuvinte, domeniile bugetare 
rămas la fel de sărace, Iar 
m?nii care lucrează In 
domenii sînt mereu confruntați 
cu fe] de fel de lipsuri, nu nea
părat salariale, care, fn definitiv, 
sînt adevărate piedici în exerci
tarea profesiei.

Așa că nici nu e de mirare că 
în unele din aceste domenii con
vulsiile și mișcările sindicale s-au 
menținut și se mențin în stare 
incipientă, puțind oricînd să ge
nereze conflicte de muncă. Este, 
de altfel și situația din domeniul 
sănătății, domeniu i 
de la buget, dar care 
atît de puțin îneît nu-i 
nici să trăiască, dar nici 
ră. Adică este lăsat să 
în continuare, între 
și lipsuri de tot felul, de parcă 
starea de sănătate a populației 
României n-ar mai interesa pe 
nimeni.

Adevărul e că „sacul bugetu
lui" s-a cam golit de mult, iar 
resursele prin care s-ar putea 
aduce ceva în el au cam secă
tuit, deși după unele semne din 
acesl inceout d» on ar părea că 
există ceva speranțe. Pînă 
alta insă, pentru sănătate 
aprobat „ceva" bani, dar ar 
trebui cam 50—60 miliarde 
lei pentru a se crea, cît de 
condiții pentru asigurarea 
grad corespunzător de asisten
ță medico-sanitară populației 
României. Cum nimeni nu are 
aceste miliarde, problema e încă 
în studiu. Cine știe ? S-ar putea 
și rezolva.
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sustrage prejudecăților și tabu
urilor și de a-și dirija tirul sar
castic și asupra personajelor și 
instanțelor pe care cei mai mulți 
congeneri moderni le protejează 
prin tăcere. Valeriu Butulcscu nu 
se teme să arunce ironii care fl 
pun în postură dc misogin („Văd 
femei îmbrăcate în blănuri dc 
vulpe. De unde-atîta sincerita
te?") și, cu riscul de a comite o 
uriașă blasfemie, să-l ia la în
trebări pe Dumnezeu însuși 
(„Doamne, ce alibi ai tu pentru 
noaptea sfintului Bartolomcu?”). 
In aceste aserțiuni și interogații 
nu e nici bucurie, nici speranță; 
e doar tristețe și dezamăgire- A- 
vcm dc-a face cu un sceptic, care 
ridiculizează totul, certitudinile și 
iluziile. Sentimentul perenității: 
„Viermele iși sapă templul eter
nității într-o păru". Credința în 
ciclicitatcn promisă de Biblic : 
„învierea. Vă imaginați ce va fi 
atunci în autobuze?" Nălucirile 
științei contemporane : „Un mic 
retuș genetic și caii sc vor naște 
gata potcoviți". Izbînzile temeri
tății: „Mă gîndcsc la cei cc-au 
descoperit America prccolumbia- 

,• nă, inecindu-sc la întoarcere". Nc- 
, gru in cerul gurii șl rău cu me

todă, Valcriu Butulcscu c atins 
de siTidromul deșertăciunilor, ceea 
cc știe destul de bine, pentru a-și 
îngădui o incchivocă profesiune 
do credință: „Totul c vanitate. 
Chiar și această afirmație".

Deocamdată, In nucleul CU ă- 
devărat original al aforisticii sale, 
Valcriu Butulcscu, es’e un scep
tic care pregetă să se mîntuie.

Constantin SORENGU
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Pînă atunci, rețelele sanitare 
„își tirăsc" zilele așa cum pot 
Să luăm de exemplu Spitalul 
municipal Petroșani. Situația este 
de-a dreptul îngrijorătoare. Prac
tic, zilele trecute, spitalul nu 
mai avea nici o rezervă de păcu- 
rină (combustibil folosit 
toate instalațiile termice),
cantitatea rezolvată prin fel 
fel de „slalomuri" abia dacă 
junge pentru o săptămînă. 
mai vorbim de lipsa de apă 
rentă, nu mai vorbim de 
tehnică și materială, nu mai vor
bim de lipsa de medicamente, de 
substanțe pentru sterilizare, de 
banalul pansament sau banala 
vată și multe, multe altele care 
lipsesc cu desăvîrșire., Și la care, 
ca o Ironie a soartei, se adaugă 
lipsa acută de cadre de speciali
tate pentru unele discipline da 
mare importanță și extrem de 
solicitate.

Mai mult decît atît, în ultimul 
timp, prețul medicamentelor a 
cunoscut din nou creșteri snec- 
tac iloase, egslînd nivelul ■ rten- 
național. E clar și la medica- 
meiie, la prețurile lor, am a- 
juns în Europa, vorba românuluii 
„dac-am avea ți salarii II*.

Am consemnat doar 
din aspectele ce fac ca 
de ansamblu a rețelei 
sanitare din municipiul 
să fie necorespunzătoare, 
cîteva „mici ajutoare" venite din 
mai multe țări ale Europei n-au 
avut darul să rezolve probleme
le grave ale spitalelor noastre, 
Elo doar au umplut mici goluri, 
dacă vreți, ca o demonstrație a 
faptului că în alte părți se poa
te. Se vorbește și la noi, abia 
acum, despre un sistem al asi
gurărilor sociale, se vorbește des
pre un cadru legislativ adecvat 
și despre multe altele. Poate pă
rea ciudat faptul că se vorbește 
despre lipsa unui cadru legisla
tiv adecvat. Iată numai un ar
gument: medicii, din policlinici
le cu plată, aduc venit spitalului, 
dar tot' acest venit ia c1--------1
bugetului statului fără ca 
Iul să se poată atinge de 
leu. Nostim, nu ??!

Tot în perioada actuală 
vorbește intens, despre o 
nentă grevă generală a medicilor 
din România, care, potrivit celor 
anunțate, ar urma să se declan
șeze începînd cu data de 4 mal.

Domnul doctor Lucian Preda, 
liderul sindicatului medicilor din 
cadrul Spitalului municipal Pe- 
troșan" ne spune că „deocamda
tă nu se știe exact", dar în orice 
caz și medicii din Petroșani se 
vor solidariza cu această grevă, 
dacă va fi, urmînd ca modalită
țile concrete de participare lă 
grevă să fie aduse din timp, prin 
Intermediul ziarului, la cunoș
tința populației din Valea Jiului. 
Pînă atunci însă, totul Iși ur
mează cursul firesc.

Gheorghe ClIIRVASA
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APCA nu-și pierde speranța
In 21 aprilie, am primit o scri

soare de la dl. ing. Chitcscu ște
fan, președintele Asociației pen
tru protecția cumpărătorilor de 
autoturisme, în care dumnealui 
ne comunică faptul că „APCA, 
profitînd dc faptul că la proces 
(la recursul de pc 13 aprilie — 
n.r.) veniseră circa 1000 dc per
soane și avînd pregătit un mate
rial „Expunere dc motive", înso
țit de un proiect de lege (propu
nere legislativă), 
aceștia (cu cei o mic dc part.ei- 
panți, probabil — n.r.), s-a de
plasat la Parlamentul României, 
unde 
cerc — a pred it acest 
d-lui vicepreședinte al 
Dcputaților, dl. Iladu 
care l-a înregistrat, a 
că-1 va analiza, iar pc 
președintele APCA să 
te la dinsul. Considerăm 
tă acțiune ca m doua cale de in
tervenție întreprinsă dc APCA 
București pentru soluționarea 
problemelor noastre. Aș i să ne 
nlutc Dumnezeu (Gh. O)

mărțaluind cu

dupa o scurtă lntrodu- 
matcrial 
Camerei 

Ciuceanu, 
menționat 
20 aprilie 

se p. zin- 
accas-
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0 nouă relație de înfrățire dintre [ 
popoarele latine: municipiul I 

Petroșani și provincia Behuno-italia!
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La sfirșitul secolului trecut, un nucleu de italieni provenind 
din prov. Belluno și Friuli au emigrat in România, în Valea Jiu
lui, pentru a-și incerta norocul intr-o țară mai bogată în resurse. 
Ca și in locurile de origine, și aici s-au dedicat lucrărilor forestie
re și prelucrării lemnului.

După 100 de ani in care contactele cu țara de origine au de
venit din ce in ce mai rare și dificile, situația economică s-a in
versat Dificultățile prin care a trecut România au trezit forțele 
legate de chemarea sîngelui: după un prim voiaj explorator, con
sistența numerică a bellunezilor In Valea Jiului a determinat im
plicit agregarea spontană a acestora într-o asociație morală, care 
s-a constituit oficial anul trecut în august cu numele .FEB J.P.“ 
— Familia Emigranților Bellunezi Jiu—Piave, nume care unește 
în mod spiritual rîurile ce constituie .capetele de pod" ale 
roasei lor emigrări.

Acest eveniment este unic pentru Europa de Est și ne 
să sperăm într-o deschidere rapidă de frontiere teritoriale și 
logice, oare, încă la sfirșitul mileniului al II-lea împiedică 
înfrățire a tuturor popoarelor, pe care fiecare dintre noi o 
necesară.

FEBJP nu revendică drepturi în Italia, pentru că e orgolioasă 
că a făcut parte din istoria și esența României: își propune drept 
cel mai înalt scop acela de a crea un pod între Estul și Vestul 
Europei, pe care oricine să se poată deplasa în siguranță, simțin- 
du-se mai întîi cetățean al Europei, nu al unei mici părți din te
ritoriul ei.

FEBJP, una dintre cele 104 familii belluneze ale A.B.M. dis
persate în lume împărtășește statutul și scopul asociației-mamă, 
care de 25 de ani activează în Belluno și e deschisă, prin Statut, 
oricărei persoane care are strămoși bellunezi, sau demonstrează 
puritatea intențiilor și dorința de pace în lume.

In luna octombrie vor veni de la Belluno la Petroșani preșe
dintele provinciei Belluno, președintele ABM și alte personalități, 

■ntru a conferi acestui grup nou-născut legitimarea celeilalte 
patrii și pentru a crea un raport concret între primăria Petroșani 
și provincia Belluno.

Bazele pentru acest eveniment au fost puse în Ziua Paștclor 
catolice, 19 aprilie, la o întilnire dintre Adunarea FEBJP și o 
delegație oficială venită de la Belluno din care făceau parte : 
Renato de Fanți, primar al orașului Limana și consilier ABM, în
soțit de doi consilieri comunali, Giovanni Brustolon, președinte 
al Fam. Ex. Emigranților P.n. Alpl, care a pus bazele unei înfră
țiri intre cele două familii, arh. Eldo Candeago vicepreședinte 
ABM, însărcinat să pregătească întîlnirca din octombrie, Marcelo 
Mazzucco, cu un mandat din partea primarului orașului Longa- 
rone, care a pregătit bazele materiale pentru o vizită în Belluno 
pentru sfirșitul lunii august.

S-au oferit ca garanții pentru toate aceste inițiative primarul 
orașului Petroșani, dl. Stoicuța Ghcprghe, vicc-primarul, dl. 
Pușcaș Ionel, care au participat la întîlnirea festivă a Familiei.

dure-
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Ing. Daniela BLENDEA 
vicepreședinte al Asociației 

Familia Emigranților 
Bellunezi Jiu-Piavc

De la C. C. I.
Camera de Comerț și Industrie 
,udețului Hunedoara invită în

treprinzătorii particulari și alte 
persoane interesate, foi, 23 apri
lie 1992, ora 9, la o întilnire cu 
reprezentanții unei firme italiene, 
care vinde mori de diferite di

mensiuni. Intilnirea va avea loc ] 
la restaurantul „Cetate" — Deva. ■ 
Relații suplimentare se pot ob- 1 
ține de la Primăria municipiului * 
Petroșani, camera 22, telefon I 
45401. t .

• •

SPORT
FOTBAL

REZULTATE TEHNICE: Parîngul Pe
trila Lonea — SUCPI Craiova 3—0; Auto
buzul 
Petrolul Stoina — Minerul Mutăsari 
Minerul Motru — Minerul Uricani 
AS Paroșeni — Petrolul Ticleni 4—1; 
structorul Craiova — Minerul Lupeni

Craiova — Dierna Orșova 1—3 ;
1— 3; 
3—1; 
Con-
2— 1;

Severnav — Pandurii Tg. Jiu 4—1.
CLASAMENT

1. Min. Lupeni 19 11 2 6 44—24 24
2. Min. Mătăsari 20 12 0 8 39—21 24
3. AS PAMSDni 20 10 4 6 36_ 26 24
4.

i Vsj z Cil VJyV-Ha
Dierna Orșova 20 12 0 8 33—36 24

6. Min. Vulcan 19 10 3 6 48—22 23
6. Constr. Cv. 20 10 3 7 37—29 23
7. Min. Uricani 19 11 1 7 26—19 23
8. Min. Motru 20 11 0 9 36—27 22
9. Petrolul Țicleni 19 8 5 6 28—21 21

10. Pandurii Tg. Jiu 19 9 2 8 36—27 20
11. Severnav 20 9 0 11 28—37 18
12. Parîngul Petr,-L, 20 6 3 11 21—34 15
13. Petrolul Stoina 20 6 2 12 18—39 14
14. SUCPI Cv. 18 5 1 12 21—47 11
15. Autobuzul Cv. 20 3 2 15 15—57 8

ETAPA VIITOARE (22 aprilie): Pan
durii Tg. Jiu — Constructorul Craiova : 
Minerul Lupeni — AS Paroșeni; Petrolul 
Țicleni — Minerul Motru; Minerul Url- 
cani — Minerul Mătăsari; Dierna Orșova
— Petrolul Cărbunești: Minerul Vulcan
— Parîngul Petrila Lonea; SUCPI Cra
iova — Severnav; Autobuzul Craiova — 
Petrolul Stol na.

PARÎNGUL PETRILA LONEA — SUCPI 
CRAIOVA 3—0 (0—0). S-a Jucat la o singură 
poartă, într-un singur sens, pentru că oaspeții 
n-au reușit să „respire", fiind băgați în corzi 
încă din primele minute.

După o repriză albă, în care s-a ratat copilă
rește, terenul jucînd destule feste atacanților, e- 
levii lui Catuți și Sălăjan au jucat altă carte, 
în partea a doua, trecînd la presing și învăluiri 
ce au dezechilibrat de trei ori apărarea oaspe
ților, care a dus tot greul partidei. S-a apelat 
la soluții extreme, faulturi în careu și primiri 
gol a fost înscris din 11 m. Stana a marcat în

Trei medalii
Punct final in cea mai impor

tantă competiție de lupte a clu
burilor sportive școlare. La Bra
șov, timp de trei zile, sportivii 
calificați la această etapă și-au 
disputat locurile pentru podium. 
De mai mulți ani, sportivii de la 
CSS Petroșani — antrenor Lică 
Făgaș — au obținut rezultate

LUPTE LIBERE

DIVIZIA C
min. 60. Atacurile localnicilor se soldează c 
încă un gol, în min. 65 — 2—0, a înscris Movi 
lă. dintr-o frumoasă acțiune colectivă. Stana 
mai înscrie încă o dată în min. 70: 3—0. Gaz
dele par mulțumite de rezultat, nu mai forțea
ză și partida se încheie cu o frumoasă victorie 
aplaudată de public.

CONSTRUCTORUL CRAIOVA — MINERUL 
LUPENI 2—1 (1—0). Minerul a început meciul 
mai slab, fiind dominată în prima repriză. A- 
pârarea a fost cea care a dus greuL Doar cîteva 
atacuri sporadice au mal dat speranțe, dar to
tul s-a năruit în min. 32, cînd, la O lovitură li
beră executată de gazde, Codescu a greșit și 
Constructorul a deschis scorul. 1—0 și pauza 
aduce în teren alte echipe. Acum Jocul s-a mai 
echilibrat, dar tot gazdele vor înscrie, eu largul 
concurs al arbitrului divizionar Kadar. La un 
ofsaid clar, nesemnalizat de tușler și nesancțio- 
nat de „central", vîrful de atac pătrunde ne
stingherit și înscrie pe lîngă Flicheș: 2—0 (min. 
73). Ratează pe rînd Păuna, Florescu și Brăne- 
țlu, terenul devine tot mai greu, Flicheș mai 
salvează două ocazii din piciorul .internaționa
lului" Papa și oaspeții reduc din handicap In 
mia. 81. Execută „ca din tun" Fane Colceag și 
2—d, dar timpul se scurge, gazdele cîștigă șl 
Cîrțu (aflat în tribună), mai pune ?1 el „sar^" 
pe rană, fnjurîndu-i pe Jucătorii de la Lupeni.

AS PAROȘENI — PETROLUL ȚICLENI 4—1 
- (3—1). Echipa lui Gogu Tonca a „fonat" Ja mare 

men- 
pe

- I); Echipa lui Gogu Tonca a „fonat" Ja 
adincime, scoțînd o victorie meritată, ce o

- ține în plutonul pentru care bătălia este 
viață și pe moarte.

In minutul 3 Ispir înscrie primul gol, 
O acțiune personală și gazdele ard, 
reduta care mai cedează, 
Gavriluț trimite în plasă mingea „lucrată1 
același Ispir. Este 2—0, oaspeții încearcă 
stingă focul, reușesc în min. 23, la singurul lor 
șut pe poartă, prin Tunaru, dar Zvanciuc 
înalță și, cu capul, pecetluiește scorul primei 
reprize: 3—1 în min. 43. După pauză, terenul 
greu a mai oprit echipele, dar cei care înscriu 
sînt gazdele. Matula a luat pe cont propriu > 
acțiune, a driblat pînă la gol și Năcrcală, servit 
ca ia carte, trimite cu latul în colțul scurt, 4—1. 
Victorie, dar Petrolul și-a vîndut foarte scump 
pielea, într-un joc care a fost socotit cel mai 
bun din acest retur al minerilor.

Pe urmele 
campioanei

JIUL PETRILA — CONSTRUC
TORUL GALAȚI 5362—5089 p.d. 
Nici această victorie nu a scăpat 
jiuliștilor, ei ureînd în clasa
ment cu o satisfacție care se 
poate numi „retur total". Domi- 
nîndu-și adversarul prin tenaci^

POPICE

după 
incendiind 

la numai 7 minute.
de 
ă

se

Cupa României
C.S.M. SIBIU — ȘTIINTA PE

TROȘANI 10—10 (4—6). Pe te
ren greu, cu gîndul la victorie, 
cele două echipe s-au angajat 
într-o dispută fără menajamente, 
aruneînd în luptă și „viitorul", 
adică fiecare cîte 4 tineri ce au 
dovedit certe calități pentru ti
tularizare. La Știința, Ghiura,

RUGBY

de la
o pată de sînge pe asfalt I

t
Se petrec evenimente la auzul 

cărora te cutremuri. Nu trece o 
săptâmină fără ca in mass-media 
să nu relateze accidente de 
circulație, soldate cu victime. In 
urmă cu citeva luni, la televi
ziune, in emisiunea pe teme ru
tiere era prezentat un accident 
pdr. ut in București, oldat cu 
dc • -ui unei fetițe, eleva in cl.ra 
intii Xrev< i -ind strada »pr.- i 
la impreunâ . n fi ițir.»ul ei, a- 
• i .ta a f.isl surprinsa de o 
aut'xlidjițâ.

Di am .,r..inlit .a-.-. -.ia? Pen
tru c.i vineri, 17 aprilie, in jurul 
orei 17, ia, in ''bi<an a fost ;ic- 
■ idi î, d ir» rUd un t nițel de trei 
ani. Din cercetările cfij tuat» de 
poiițic s-a stabilit ea .'intodubița 
Jl — HD-—12s<2, aparținind SG „R> 
tezai SA, venea dinspre Petro
șani. La Aeroport, .șoferul titu
lar al mașinii, Anania Daniel, a 
consumat «alcool, așa că, în con
tinuare, l-a lăsat să conducă ma
șina pe Spumă Mircea. Acesta, 
șofer profesionist la CONPET 
Petroșani posedă permis de con-

ducere cu gradele „G" și ..D *, 
dar fără „B“, care l-ar fi permis 
să se așeze la volanul respecti
vului autovehicul.

I

Ajnngind în Vulcan, în drep- ’ 
tuf Școlii generale nr. 5, auto- ’ 
dubița il accidentează pe mino- 1 
ml Pud ()., care, împreună cri’ 
alți copii, traversa șoc ana. Paul ■ 
di ' di aza , > '■ loc. „Martorii '.pun1 
că mașina n-avea viteza, iar șo
ferul a dec larat ;-ă grupul de | 
copii i a apărut ins’ant.incu în 
fața — ni a relatai domnul i 
pitan Petre Avram, de la Poliția ' 
orașului Vulcan, prezent la locul 
a. ■ idenliilui. Supoziția orga 
nclor ear> au efectuat > erectă 
rilc este că persoana do la vo 
lan nu cunoștea îndeajuns ma 
șina rare, probabil, prezenta și 
iii fccținni la sistemul de frinarc.
I roblcma Va fi elucidata dc o 
echipă dc specialitate, care va 
efectua expertiza t<-|ini<. i a an 
fovchii iihilui".

Gheorghe Ol I I- ANI' ‘

deosebite. Cei trei sportivi, Da
niel Bostănaru, Ianoș Biro și Er- 
vin Kiss, calificați în urma eta
pei de zonă de la Zalău, au reu
șit să se depășească ț>e ci înșiși, 
toți cucerind medalii. Cu un 
an în urmă, la competiția dc 
același nivel, ci obțineau locu
rile II, III și V. Dc data aceasta, 
fiecare a urcat cîte o treaptă în 
categorie, reușind următoarele 
rezultate:

* Ianoș Biro locul al H-lc.i — 
medalie dc argint, categoria 47 
kg; * Daniel Bostănaru — locul 
al H 1-lea — medalie dc bronz, 
categoria 46 kg; * Ervin Kiss — 
locul al lll-lea — medalie de 
broz, categoria 55 kg.

Sportivii au fost premiați cu 
2000 h i (Ierul II) și l’>00 (locul 
III), ui mind ca și clubul ile ă i 
premii /<■, < onform legii

tate și precizie și-au impus de 
la început stilul, acumulind cj 
fiecare pereche avantajul, care, 
în final, a fost unul „de catego
rie". Publicul a salutat victoria 
prin aplauze și încuraiări. Sili- 
vestru — 971 p.d., Hordilă — 
914 p.d., Ghcrman — 904 p.d., 
Andrei Marian — 872 p.d., pe
rechea Covacs — 431 p.d. și Mi- 
clea — 413 pd și-au înscris în
că un record al „doborîtclor", în 
timp ce oaspeții au reușit doar 
prin Cătincanu — 932 p.d. și 
Pietoni — 901 pd, sa mai schi
țeze contracararea. Maratonul 
echipei din Petrila a fost oprit 
in acest retur doar dc Minerul 
Vulcan (în dispută directa). Re
zult. iti le obținute piuă anim fac 
din formația dc la Pelribi o 
rivală de mare calibru penii i 
țoale advi rsai 1 din viitoinl 

i impiomit.

Revnic. Pălânceanu și Gjuift. Gaz
dele au deschis scorul printr-o 
încercare — Amariei — tot el 
ratînd transformarea. Știința a 
inițiat pe aripi două atacuri la 
mină, egalind prin Suiogan ți 
apoi luînd conducerea prin Ivâ- 
nuș, care a transformat impcca- 
bil.4—6. Repriza se încheie cu 
două ratări ale ambelor formații, 
(I.aric ți Giura (Știința), Amariei 
.și Dumitru (CSM). La reluare, 
sibienii ridică tcmpoul și forțează 
apărarea Științei găsind breșa și 
eseu Dumitru, transformă Ama- 
rici. 10—6. Meciul nu este jucat, 
puternicul pachet de înaintași 
petroșăneni reușește un eseu, 
10—io, ti msformarca fiind ra- 

t ita dc l’îorca. Forțele sînt di
minuate, știința mai ratcaza 
prin I arie și partida se încheie 
far i infrinSerc pentru studenți.

\ iorel Halii.iii și («igi l’ușcă săgețile 
s-au

C’i'i doi 'ompoat'iil.i ,i: i liilmlili apcirtiv Mine
rul Amnoa ,i, tiliil.iri in loturili< o'impn șl o i 
țion il român s au intoi s dc la Marele 
Premiu îl Hibei, («RÂND l’IÎIX, mile, a'.ăluri 
di alte 19 formalii europeni s ui inln . ilt In 
ultimul rniicilis de verificare inamica Olimpia
dei de vaiă, Barcelona I'.i93., S-a tra'. după • 
temui olimpii, care pentru români a fost o imn- 
tuf'.'. < i men lriii Iii se in obiectiv ido impnh 
regulam, nli Ic ilr l oncu s.

După Homa o nrm.it l i ni, i-.ipit.il.i u t inel a 
< on. urs'ii i natiaii ile iui !■ a „‘.ta ’ lit‘‘ și orili-

de carbon «-i aluminiu ale tirului românesc —
întors ara ă

u 
or. 
<
□ o

nt a apciape valori.a a ci ini I ai și, pentru 
,.ou.iir- Primul loc a l.' t ocupat de Ce/ir A 
J. xaii Iresi ii urmat <k Viorvl Ilibian, 11 ai < >n- 
■,t mim i Victor Slăne«cii.

Tot la Iași, concursul f.m’nin a mu. (. me- 
ție sportiveior anl’ i iiale dc „legendarul- \ ' dc 
Tamaa. Simona I..inia.an locul I și Madalina 
I.uimii lumi III. alatu i Io Mlhatla Mir i (CSS 
lai) ai i i ireal | e | >o. I uni

| i pin uri, l’i'igi Fii ca a „bătui" tot $i, alături 
I vjieiili na i.t m v, ’ rea selecționerilor 

pentru „eiiiap ne" ItogJan f lorin — junior face 
■a <1 p.iil' .lin o'iil anti'u Bal miada.
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PUBLICITATE
Societatea comercială 

„ASVIL“ SA LUPENI
„CEL MAI BUN PREȚ, PENTRU CEA MAI BUNA 

CALITATE".

Societatea Comercială „ASVIL" — SA Lupeni a redus 
cu 30 la sută presurile la agenți de spălare lichizi, marca 
„VIL", folosiți pentru întreținerea locuinței, în condițiile 
creșterii calității, atestată și prin decernarea, în acest an, 
a premiului „Internațional Gold Star For Quality" de către 
un comitet managerial de selecție din Spania.

„VIL"__produse de calitate, plăcut parfumate și viu
colorate, se livrează In ambalaje din material plastic de 
1, 2, 5, 35 și 60 kg și pot fi procurate prin unitățile comer
ciale, magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, Bucu
rești, Govora și la sediul firmei din orașul Lupeni, str. Vîs- 
cozei ni*. 1, telefon 935/60451 sau 60452, telex 72517, fax 
935/41511.

Regia autonomă 
a huilei din România

cu sediul in Petroșani, str. Timișoarei nr 2,
județul Hunedoara, 

ANGAJEAZĂ
— muncitor calificat în meseria de zugrav-vopsitor.
Informații suplimentare Ia serviciul personal, Invăță- 

niint. social, administrativ, telefon 41460, 41461 int. 203.

Societatea comercială 

„C. S. F."
str. Independenței nr. 37 Aeroport

ANGAJEAZĂ
-—un bucătar

— un ospătar. (1736)

Societatea comercială 
„ANDREXIM" SRL

cu sediul în Tg. Jiu,

OFERĂ
«genților economici, băuturi răcoritoare îmbuteliate la 
sticlo de 1,5 litri, producție Franța, garanție septembrie 
Ă OVlJ,

Prețul de livrare en gros — 330 Iei, care include adaos
5 Ia sută, diferența de 25 la sută rămîne pentru cumpărător.

Relații la telefon 929/12221 sau Ia magazinul ANDRA, 
str. 9 Mai, zona Abator, Tg. Jiu.

MATRIMONIALA Î

DOMN serios, 62 ani, văduv, fără obligații, cu stare materială * 
bună, doresc cunoștință in vederea unei căsătorii statornice cu o I 
femeie serioasă intre 55—62 ani. Drăghici Nicolae, str. Aleea Nar- I 
clselor, bloc 7, ap. 1, Lupeni. (1711) |

ANIVERSARI
ClND în buchetul vieții vei cuprinde cea de-a 26-a lalea, Da- | 

niele Chinceșan, surorile, frații, nepoții îți urează un sincer „La ■ 
mulți ani l“. (1752)

CU OCAZIA sărbătorii Sf. Gheorghe, domnul Dănău Gheor- . 
ghe invită pe toți prietenii la chef, unde vor petrece bine, la do- I 
miciliul său, din B-dul Păcii, bloc 45, ap. 33, Bărbătenl. (1745) ' •

TOATE florile pămîntului și toată dragostea mea pentru Lu- 1 
minița Olaru, cu ocazia aniversării zilei de naștere. Soțul Coste!.

.(1744) I
CU OCAZIA zilei de naștere și împlinirii a 47 ani, copiii I 

Nelu, Măricel, Adrian, Dorel și Trăienuț urează mamei lor, Geta, | 
multă sănătate șl „La mulți ani T. (1683) •

VINZARI I
VlND oi, preț convenabil. Petroșani, telefon 43017, după ora I 

19. (1750) J
VlND Renault 20, verde, metalizat — 132 mii km. Lupeni, I.h. I 

Caragiale nr. 6, între orele 18—19. (1741) "
VlND parchet fag. carpen, orice cantitate. Telefon 956/61699. I 

(1550) |
VlND convenabil Dacia 1300 și faguri de albine. Telefon 43205, ■ 

după ora 15. (1705)
VlND, la domiciliu, 200 litri vin roșu (150), 200 litri țuică (300). 

Măruță Constantin, comuna Schela — Gorj. (1708)
VlND frigider Fram 70 și motor 1,8 Kw, filieră de la 3/8 Li ’ 

2 țoii. Aviatorilor 64 A, ap. 2. (1712) I
VlND Dacia 1300 și cabană din lemn pe șine (zona Straja). I 

Telefon 45125, după ora 16. (1715) I
VINDEM casă spațiu comercial In orașul Petrlla (CImpa), Ju- | 

dețul Hunedoara. Relații, telefon 924/423519 sau 90/269995. (1716) |

DIVERSE |
MEDRUȚIU Viorel, cu domiciliul în Petroșani, str. Indepen- . 

denței nr. 22/8, Județul Hunedoara, prin autorizația nr. 6586 din I 
11 februarie 1982, desfășoară activitate de sacrificare a porcilor, ’ 
bovinelor și valorificarea cărnii. (1702) I

CĂUTĂM femeie pentru menaj. Informații str. 1 Mal nr. 1 I 
(atelier croitorie piele), zona Petroșani Nord. (1720)

CAUT femele serioasă, etate 45—50 ani pentru menaj. Vulcan, | 
str. Vasile Alecsandri nr. 59, casă particulară, cartierul Brazi. (1725) •

QUASAR Electro SRL vinde și instalează antene complete de I 
satelit. Deva, telefon 956/11261. (1589)

DECESE I
COLECTIVUL clasei a X-a E a Liceului de (nformaticS, îm

preună cu d-na dirigintă Ciornei Mariana, sînt alături de colegul 
lor Pbteraș Florin, la greaua încercare pricinuită de moartea ta
tălui său. Sincere condoleanțe. (1755)

COLECTIVUL sectorului II producție al EM Dîlja este alâ- I 
turi de familia greu încercată prin dispariția fulgerătoare a ne- | 
prețuitului om și coleg <

POTERAȘ CONSTANTIN |
Sincere condoleanțe familiei. (1751) .

COMEMORĂRI
SOȚIA Geta și copiii Nelu, Măricel, Adrian, Dorel și Trăienuț, 

cu durere și lacrimi, anunță că s-a scurs un an de cfnd a plecat 
dintre noi, pentru totdeauna cel care a fost un bun soț și tată 

HRUBARU IOAN
Dumnezeu să-1 Ierte I Cit ai trăit, te-am iubit, cit vom trăi, 

te vom plinge. (1683)
SOȚIA Geta șl copiii mulțumesc vecinului Dosan șl familiei, 

care au fost alături de familia îndoliată la despărțirea fulgerătoa
re de cel care a fost un bun soț și tată

HRUBARU IOAN
Dumnezeu să-1 Ierte I (1683)
SOȚIA Geta și copiii mulțumesc cumătrulul Costea, cu fami

lia, care a fost alături de noi la despărțirea fulgerătoare de scum
pul lor soț și tată

HRUBARU IOAN
Dumnezeu să-I Ierte I (1683)
SOȚIA Geta șl copiii mulțumesc vecinului Berbecaru șl 

familiei care au fost lîngă ea, la dispariția aceluia care a fost un 
bun soț șl tată

HRUBARU IOAN
Să-1 odihnească Dumnezeul (1683)te
SOȚIA Geta șl copiii mulțumesc vecinului Alecu și familiei, 

care au fost lîngă ea la despărțirea fulgerătoare de scumpul lor 
soț și tată

HRUBARU IOAN
Să-i fie țarina ușoară I (1683)
ASTAZI se împlinesc 3 ani de cind ne-a părăsit scumpul 

nostru soț, tată, socru și bunic
MARCU CONSTANTIN

Amintirea sa va rămîne neștearsă in inimile noastre. (1735)
GROSU loan, soț, copiii, nepoții, Iși aduc aminte de tine, că 

mîine se împlinesc doi ani. Nu te vom uita. (1742)

I 
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Programul TI
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.35 Film serial. Familia Pou. 

laniecki. Episodul 9.
11,05 WORLDNET USIA.
12.20 Ora de muzică.
13.10 Vîrsta a treia.
13,40 Divertisment internațional, 
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 S.O.S. Natural
14.50 Avanpremiera TV.
14.55 Preuniversltaria.
15.30 Teleșcoală.
<6,00 Mugurel de primăvară.
<6,20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector.
18.30 Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul economia.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Film serial.

Doamnele de la malul mării.
Episodul 6.

21.45 In fața națiunii.
22.10 Pro mustea.
22.45 Universul cunoașterii.
23.30 Cronica Parlamentului. 

Actualități,
24,00 Lumea Ideilor 1

HOROSCOP'
TAUR 

(21 aprilie — 20 mal) 
Sîntețl „marea surpriză" peni 

tru toți cei care vă Inttlneso. 
Uitați-vă mai des în oglindâl

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie) 

Ceai dansant, cu mult... rom.
RAC

(22 iunie — 22 iulie)
Echilibrul interior zdruncinat 

serios prin eșecul în tentativa 
racolării unui colaborator de soi,

LEU
(23 iulie — 22 august)

Evoluție pozitivă în relațiile 
interumane cu caracter non-pro- 
fit. .

FECIOARA
(23 aueust — 22 septembrie) 

Treceți pe lîngă șansa unei 
mari iubiri, cu ochii închiși.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

încercați să lăsați impresia li
nei firi sălbatice, altfel devenițl, 
sigur, victima unui cuceritor da 
profesie.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Prea mult zgomot în jurul pro
priei persoane.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie —' 20 decembrie) 

Aproape tot ce v-ațl propus 
pentru un an se realizează din- 
tr-un... foc.

CAPRICORN
(21 decembrie — 49 ianuarie)

Un gest, banal în aparență, vă 
avertizează că încă n-ați îmbâ- 
trînit...

VĂRSĂTOR 
(20 Ianuarie — 48 februarie) 

Iluzia stabilității a mai peri
culoasă decît instabilitatea însăsl.

PEȘTI -’l
(19 februarie — 20 martie)

Un balon tn care ați sufla) 
mult și bine are, in sflrșit, soarta 
tuturor baloanelor.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

- .. Afacere cu cîștig medloțru, 
ctetulală dublă.

echipa DE SERVICIU

Responsabil de număr : 
Dorel NEAMȚU

Corectura )
>.n u-a ACHIREI și Viorica FIRTULESCU

Cotidianul de opinie și Informație al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizai de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOV S A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06 1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
M1RCEA BUJORESCU

iii
Materialele necomandate șl ncpubllcate 

nu se restituie. Responsabilitatea morală 
șl Juridică asupra corectitudinii dafc|or 
cuprinse in articole aparține, In excluși, 
vitale, autorilor.
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Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. t 
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