
Dacă s-ar scula CEAUȘESCU din
mormînt, ar intra imediat înapoi!

Vai de poporul care are un 
asemenea parlament și aseme
nea parlamentari ! Luni ne-a 
fost, dat să retrăim spectacolele 
penibile susținute în CPUN, pe 
vremea cînd credeam că a dat 
binele peste noi și ne-a pus 
Dumnezeu mina în cap.

Domnul Stolojan, cu binecu
noscuta-! franchețe, aprecia că 
Parlamentul a devenit o arenă 
de luptă politică, în loc să-și 
vadă de legi și să se gindească 
la binele țării 1 Sinteți indulgent, 
domnule prim-ministru !

Parlamentul nu e doar o are
nă, el a devenit, pur și simplu, 
maidan. Numai pe maidane s-a 
mai pomenit așa ceva. Replici 
usturătoare, acuzații de tot felul, 
glume de prost gust, huiduieli, 
fluierături. Mai lipseau înjură

turile. bătăile și cuțitele. Dacă 
și ăsta mai o parlament, eu sint 
Papa de la Roma, iar Cozma e, 
cu adevărat Eminescu... Unde 
Dumnezeu s-a mai pomenit în 
lumea aceasta ca politicienii 
să-și schimbe de la o oră la 
alta opiniile, de la o zi la alta

CÎND SE ARATĂ CUCUVEAUA...
partidele, să vorbească acum 
ceva și peste două ore să voteze 
altceva ?

Nu mă voi referi la alegeri. 
Cu alegerile astea este ca și 
cum o nuntă ar fi aminată sine 

mzarea alegerilor. Dardie. Nu pentru câ mireasa
e fată mare, nu pentru că gine
rele n-are „Audi". Motivul prin

cipal ar fi că nașul n-are cos
tum negru și, pe deasupra, a 
mai făcut și guturai... Și nici 
așa o nuntă nu poate fi amina- 

această perioadă cruntă, 
poartă TRASUL. Se poartă 
trasul pe sfoară — obicei vechi 
la români. Se mai poartă trasul 
chiulului — îndeletnicire și mai 
veche. E la modă trasul spuzei 
pe turta care-ți convine — eco-

mainomia de piață ne-a făcut 
egoiști decît eram. Și, nu în ul
timă instanță, moda în 
meni este trasul de timp, 
va trage de timp pentru 

parla-
Cine-
orga-

această 
ocupație seamănă mai mult cu 
trasul miței de coadă...

Departe de mine gindul de a 
face din alegeri o bagatelă. Ele 
sint de o importanță crucială 
pentru țară. Dar modul in care 
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J
sint tratate in Parlamentul Ro
mâniei, circul care se face acolo, 
reprezintă o rușine națională.

De ce toate acestea ? Pentru 
că se arată cucuveaua ? Pînă a- 
cum i-am tot auzit sunetele dar 
nu se arăta. Iată că se și arată. 
Este inadmisibil ce se întîmplă! 
Cîtcva sute de „aleși", biete 
marionete ale unor interese de
loc ortodoxe, trag pe sfoară pes
te 20 de milioane de oameni. 
Păi, iertată să-mi fie concluzia, 
dacă s-ar scula Ceaușescu 
mormînt și i-ar vedea, ar 
imediat înapoi !

Ccrtați-vă. iubiți „aleși" 
listă, pînă vă sar capacele! Ni
meni nu vă mai bagă in seamă, 
fiindcă nimeni nu mai înțelege 
nimic.

Doamne, ține-ne, nu ne lăsa !

din 
intra

pe

Mircea BUJORESCU
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BRAVO, R.A.G.C.L.!
Ne-am obișnuit să-i hulim. Aproape zilnic și pe la toate col

țurile, îi înjurăm. Dacă n-avem apă, ei sînt de vină, daca nu-i 
ridicat gunoiul, tot ei sînt de vină, dacă ne plouă în casă, la fel. . 
Ei sînt cei mai răi, ei sînt cei mai hoți, ei nu vor altceva decit 
necazul nostru... A devenit o obsesie. Cînd auzi RAGCL, ți se 
pune pata pe creier.

Dar nc-am întrebat vreodată : ei n-au necazuri ? Au ei fon
duri să le facă pe toate? Au ei oameni destui să le răzbească pe 
toate ? Au ci utilaje ? Zilele trecute ne-am convins, pe viu că au 
ceva la care noi, cei de pe margine, nu ne-am gindit niciodată :
BUNĂVOINȚĂ !

Iată despre ce este vorba :
Simbătă, 6 iunie, la Paroșcni 

un tub uzat de pe conducta „de 
600“ — aducțiune de apă Valea 
de Pești — Petroșani s-a spart. 
Pierderi mari de apă. La RAGC1. 
Petroșani, secția ape, s-a dat a- 
larmă generală. De sîmbătă pînă 
duminică spre prînz, timp do 23 
de ore non stop, un număr de 
23 de oameni nu s-au mișcat de 
acolo. Sub coordonarea tchnicia-

Un autobuz

nului Vasi'.e Tocaci și a maiștri
lor Ioan Ulari și Vasile Samșu- 
dean, duminică la prînz lucra
rea a fost gata. O zi și o noap
te, prin ploaie... Altfel, n-aveam 
apă. Și atunci, haideți să ne-ntre- 
băm : le vedem doar pe cele
rele ? Dar cele bune ?

Bravo. RAGCL 1

Mi rcea BUJORESCU

la... păscut
La intrarea în Petroșani, în cartierul Aeroport, pe zona 

verde din dreptul stației, stă, de vreo 3 săptămîni, un autobuz 
alb albastru, „priponit" la... păscut. Probabil, zic, că doar n-o 
fi fost plantat pe post de arbust ornamental !

Mașini de mare tonaj parcate pe aleile dintre blocuri am 
mal văzut. Acum, autobuze staționate pe spațiile verzi. Miine, 
polmiine, cine știe, vom vedea autoturisme in balcon și ,,Rabe“... 
pe bloc. (P.N.)

GALERIA CU „VEDETE66 POSTREVOLUȚIONARE

RAZVAN TEODORESCU :
(a istohic de meschin va 

asiguh <-ă în ziua de azi I leu 
și 78 de bani sînt un fleac...

SILVIU URI CAN :

Stupid proplc, stupid pco- 
plc, de ce nu iese potența ?

MRGIL MAGURE1NU:

— Cu șine, sau fără șine, do 
surele sint la mine !

CORNELII! COl’OSU :
Au făcut ce-au făcut și P.A.C.! 

Ne-au luat cheia...
Caricaturi de ZOLTAN Szaho |
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Decît ceva, mai bine nimic ?
Acum cîteva zile, o femeie 

ce mai are doar cițlva ani pînă 
la pensie, cu lacrimi în ochi ne-a 
povestit că. de cind Primăria i-a 
mutat chioșcul in spatele pieții 
agroalim.ntare din Petroșani, 
vinzârile au scăzut subit, vadul 
comercial in zona „Cornișa" fi
ind ca și inexistent.

Nimic mai simplu am putea 
spune. Comerțul fără vad este 
ca vadul fără comerț. Adică nu 
există. Iar situația respectivă, 
după cum se știe, a fost genera
tă de acțiunea primăriei din Pe
troșani de a evacua uncie chioș
curi (cu fel dc fel de profile) din 
zona centrală a orașului.

Acțiunea, derulată în forță, a 
avut mai mult ecou decît se aș
tepta cineva. Valea Jiului cunos
cută și arhicunoscută, știm noi 
de ce, și-a mai îmbogățit renu- 
mele cu încă o pată pe obrazul 
și-așa pătat, pînă acum în repe
tate rînduri.

Dar se pare că loc mai este 
destul sau cel puțin asta s-ar pă
rea că este tendința celor puși 
să veeheze la emblema munici
piului nostru.

Spunem aceste lucruri dintr-un 
motiv foarte lesne de înțeles Ac
țiunea de mutare a chioșcurilor 
a generat, dună cum știe la ora 
actuală mai toată țara, trei ca-

zurl de „greva foamei", tratate 
de eei care le-au generat, la 
vremea respectivă, cu o indife
rență dezarmantă.

Abia după 8 zile. în care trei 
oameni și-au riscat sănătatea. 
Primăria din Petroșani a cedat 
și oamenii au încetat greva foa
mei. reluîndu-și îndeletnicirile 
avute anterior.

„Chioșcariada"

Dar unii dintre cei ce aveau 
chioșcuri in zona contaminată de 
„furia primăriei" s-ap văzut mu
tați, într-o zonă mai lăturalnică, 
chioșcurile lor devenind veritabi
le paravane pentru necesități de 
tot felul, ale chefliilor din zonă. 
Cit despre vînzări (să nu 
că unele 
societăți 
vorbim?

Zis și 
trîni spune că „ce a mîncat lu
pul e bun mîncat l“. însă este 
limpede că pentru toți cei ce cu
nosc această situație, unele în
trebări și nedumeriri îsi păstrea-

chioșcuri erau ale 
comerciale), co să 
Ca după vad < 
făcut- O vorbă din

uităm 
unor 
mai

bă-

ză nealterate sensurile, lată doar 
cîteva dintre ele, într-o ordine 
aleatorie șl fără pretenția de 
exhaustivitate.

Dacă Primăria a 
te, de ce a cedat ? 
au fost mutați sînt 
vați decît cei care 
Dacă intrau toți în 
mei, Primăria îi lăsa în 
Și întrebările care nu ne apar
țin, ci aparțin oamenilor care ne 
abordează zilnic, pot 
Ne oprim în< 
spunem că Pirmăria a avut sau 
are dreptate, în privința mutării 
chioșcurilor. Noi nu dăm sentin
țe. Dar în calitate de cetățeni, 
putem să a? g’ndim la oe a vrut 
primăria să pJTiă în locul chioș
curilor. Sau poate o fi vreo sur
priză pentru noi toți și ea întîr- 
zie să apară. Cel puțin dacă ju
decăm după cum au rămas acele 
locuri pe care erau 
(nici măcar pietrele 
mișcate). Am putea deduce 
deocamd ită. nu se 
nimic. Decît doar crearea 
spații goale. Căci ne îndoim că 
ar fi vorba de vreun parc. Dacă 
judecăm după cum arată unele 
din .cele pe care le avem. zău 
că nu ne mai lipsește unul !...

DCBINDA PE MĂSURA
De la Filiala CEC Petro-ani, aflăm o veste 

bună, care ne mai poate bucura puțin, in a- 
ceusla perioadă in caic șansele unor asemenea 
stări se reduc de la o zi la alta.

Incepind cu .lata de 1 mai a acestui an pen
tru libretele CEC pe termen, se acordă o dobân
da de 50 Lj sula. Suina minimă pentru Înființa
rea unui asemenea depozit este de 25 000 
Iar termenul limita este de un an dc zile, 
ficient msa ca, inii-un an dc zile, fiecare 
pună tor să ciștige in aceste condiții jumătate 
din suma depusa doar pentru simplul motiv 
ca banii stau un an la CEC.

Și tot de la CEC aflam că, pentru evitarea 
aglomerației, de mai multă vreme funcționează 
© agenție CEC in zona „Mignon" din Petroșani. 
Aici se poate efectua orice operațiune, La tel 
ea ș> La sediul filialei, cu (doar) iniei excepții. 
<C.C)

lei,
Su-
de-
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FOTBAL,
MINERUL LUPENI — SUCPf 

CRAIOVA 3—0 (neprezentare).
MINERUL URICANI — D1ER- 

| NA ORȘOVA 3—0 (neprezentare). 
I PETROLUL TICLENI — MI- 
j NERUb VULCAN 3—2 (1—2).

ilnic, pot continua. . 
să aici. Nu vrem să I 

........................... I

I

I

avut drepta- 
Oare cei care 
mai 
au
greva

vino- 
rfimas 7 

foa- 
pace ?

chioșcurile 
n-au fost 

că, 
intenționează 

de

Gheorghe CIIIRVASA

PREA PUȚIN
Săptămina trecută, In Piața Victoriei, fîntîna 

arteziană a dat semn că este încă vie. 
după unele reparații, generate de 
gratuite (așa cum s-au distrus mai 
țara noastră) fîntîna din partea de 
tnoșaniului a funcționat.

Mane bucurie pentru copii, mare

Adică 
distrugeri, 

toate in 
nord a Pe-

bucurie 
pentru adulți și o notă bună pentru cei oe 
executat această reparație.

Și, am mai adăuga, un mare regret pentru 
toți cetățenii orașului, că acest parc arată 
cum arată. Fără iluminat, fără bănci și 
altele ce intră în componența unui par-c. 
acestea au fost cândva. Dar cum fiecare 
ce vrea, nu-i de mirare.

Mai rămîne doar ca Primăria să găsească o 
soluție prin care să repună .și acest parc în 
drepturile sale. Doar o picătură de apa, o dată 
la săptămână, e pnea puțin. (G.C.) *

au

noi 
așa 

multe 
Toate 

face

DIVIZIA C

PETROLUL TICLENI 
NERUb VULCAN 3—2
Meciul a avut de toate : faulturi 
accidentări dure, eliminări, go
luri, pătrunderi în cîmpul de joc 
ale spectatorilor și scandal mare 
în afara terenului. Arbitrul Co- 
rocan. (div. A) din Reșița a „oon- 
dus" echipa gazdă la victorie, a- 
cordînd un 11 m imaginar, cind 
oaspeții conduceau cu 2—0, re- 
ducind, a.stfel, Ia tăcere o echipă 

!ce-și apăra cinstit șansa. Topor 
a deschis scorul (min. 16) cu un 
șut puternic din interiorul care- 

iului. iar Szoradi l-a majorat 
peste 10 min., reluînd în gol cen- 

i trarca lui Dorosz. La acest scor, 
| Topor a trimis mingea In bară 
, ratînd un 3—0 ca apoi gazdele 
| să reducă din handicap dintr-un 
.11 m în min. 44. Repriza a dona.

decisivă, a fost dură cu două go
luri în poarta lui Munteanu, caro 
a greșit copilărește in ambele 
dăți : la o centrare de la 35 m, 
de pe partea dreaptă, scapă cnin*> 
gea printre mîinl și printre pi
cioare și inevitabilul se produce I 
2—2. Voicu este accidental grav 
la mijlocul terenului — fractură 
de tibie — este trimis la spital, 
fără ca medicul stadionului să-i 
însoțească (regulamentul prevedd 
altceva) și se acordă 
roșu oeltrf care l-a 
Petrolul joacă în 10 
peții ratează piin 
poarta goală. Repede 
au desprinderea, dar 
cu 5 min. înainte de final aoa» 
lași Munteanu scapă un nou gol, 
la un duel cu un atacant și 3—2. 
Fără Izsak, Postelnicu. Barbu d 
cu improvizații In echipă, Mine
rul a pierdut deocamdată liniș- 
tea și siguranța pmmtrvărîi. Mal 
rămîne speranța ultimei etape.

cartonaș 
accidentalii 

oameni oa&* 
Topor ca 

și lordacbe 
ratează, la»

Scor fluviu
AS PAROȘENJ — PARÎNGUL 

PETR1LA LONEA 6—0 (6—0).
Meci la discreția gazdelor care 
au străpuns nu mai puțin de 
6 ori, în prima repriză, zidul 
ridicat de elevii lui Cătuți. Oas
peții au blocat drumul „îndrăz
neților" în partea a doua și au 
ieșit la joc, dar forța Lor de pe
netrare nu a ajuns să se materi
alizeze pe foaia de arbitraj. 1—0, 
în min. 5, gol Înscris de Matu-

la, dintr-o acțiune personală șl a 
fost începutul unei descinderi pa 
toata durata primelor 45 de mi
nute, Ștefoni, min. 9, a majora# 
scorul. Dinu a făcut 3—0, gol cu 
capul, min. 22. Zvanciuc 4—fi, 
min. 25. Parîngul a dat douâ 
bare In acest interval, iar 45a» 
vrilut și Zvanciuc au mai pun»* 
tal in min. 30 ți <2 încheind 
conturile primei reprize ți la<- 
odata ale partidei.

REZULTATE TEHNICE : Minerul Lupeni — SUCPJ Craiova 
3—0 (n) Petrolul Țicteni — Minerul Vulcan 3—2 ; Minerul Urâ- 
oani — Dierna Orșova 3—0 (n) ; Minerul Mată sari — Autobuzul 

Paroșeni — Paringul Petrila-Ixmea 6—0 ; Con- 
— Scrvernav 6—O ;

Craiova 8—<0 ; A. S. 
structorul Craiova 
trolul Stoina 3—2.

CLASAMEN

Pandurii Tg. Jm — P«-
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Desene

0 rază de

— Iar au ini re rupt meciul cu 

reclame ?

— Să fie foarte clar ! Prima dală 
mergem la mare și după aceea 
n-ai decît să candidezi cit vrei ! 
de Zoltan SZABO

28 
27 
27
27
27
27
27
27
27
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18
17
15
45
14
15
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12
13
13
10
9
8
3
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Minerul Mătâsari
Minerul Lupeni
A. S. ParoșeB» 
Minerul Uricani

5. Constructorul Craiova
6. Minerul Vulcan

Minerul Motru 
Petrolul Țieleni 
Dierna Orșova 
Severnav

11. Pandurii Tg. Jiu
12. Parângul Petrila-Lonea
13. Petrolul Stoina
14. Autobuzul Craiova
15. SUCPI Craiova*
’) Echipă penalizată cu patru puncte.

ULTIMA ETAPA (13 iunie) : Petrolul Stoina 
Craiova ; Scvernav — A. S. Paroșeni ; Parîngul 
Minerul Motru ; Autobuzul Craiova — Minerul 
Orșova — Petrolul Țicleni ; Minerul Vulcan — 
SUCPI Craiova — Pandurii Tg. Jiu.

1
3
5
4
5
3
1
6
1
0
3
4
2
3
1

74-26
62— Ti
60—28
39- 25
70—34
63— 33
54-36
40— 40
38—54
16—49
44—52
34—47
31—59
19—«3
21 — 90
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Uricani ; Dieroa 

Minerul Lupeni t

Fotbal feminin

<

*• 
i

I

y 1 
I 

' T*
»

Intr-O lume zbuciumata 
răcită ca a noastră fiecare 
iește cu spaima și grija zilei de 
miine. Peste tot, cursa aberantă 
a prețurilor «t'unește dureri de 
cap goluri în buzunare sărace și 
elimină speranțele ce, in loc să 
Învie, mor. Încet, încet... Nici 
nu-i de mirare că atunci cînd 
afli că cineva a fâctrt ceva pen
tru ușurarea suferințelor oame
nilor săraci, faptul constituie un 
eveniment demn de consemnat. 
Nu doar pentru puterea sa de 
exemplu, ci pentru simplul fapt 
că asemenea gesturi sînt extra
ordinar de rare.

Cunoaște mai multă lume că 
In Incinta primăriei municipale 
funcționează un bufet, ce apar
ține UACCVJ. Este vorba despre 
fostul bufet al partidului (fost), 
repus în funcțiune și reamenajat. 
ftete deschis publicului larg, nu 
numai celor din incintă El, bine, 
acest bufet, condus de dL Tibe-

și să- 
tră-

fapt 
etapa 
1 iu-

speranță !
riu llcș, a procedat la un 
de-a dreptul inedit pentru 
actuală : cu Începere dc la
nie a.c., prețurile la mîncare au 
scăzut cu 30 la sută. Da, ați în
țeles bine I Au scăzut cu 30 la 
sută tocmai pentru a se veni în 
avantajul celor cu bugete mici. 
O listă de prețuri consultata a- 
cum cîteva zile, deci după scă
derea prețurilor, te face să crezi 
ca această cursă nebunească In 
alte părți este doar un vis urlt. 
Aici se poate mînca o ciorbă cu 

eu 
i la 

de 
dacă

20—50 de lei, Iar un prlnz 
trei feluri de mlncare costă 
acest bufet numai 150—170 
lei. Absolut de necrezut, < 
ne glndim că la alte unități si
milare cam atlta costă o ciorbă. 
Cine nu vrea să creadă aceste 
afirmații, se poate convinge In 
orice zi că dl. Ileș a adus pentru 
mulțl o necesară rază de speran
ță. (G.C.)

Afarmă falsă
Un telefon anonim ne-a rela

tat, vineri dimineață, că la EM 
Livezeni s-ar fi copt niște afa- 
oeai cu casele. Adică afaceri cu 
o scrie de apartamente din blo
cul E2 din Aeroport, fost pînă 
în prezent cămin pentru nefami- 
liști al exploatării în cauză. Cum 
un asemenea subiect părea foar
te interesant nc-am deplasat uf" 
gent la fața locului, unde Intr-a
devăr sc repartizau apartamen
tele dintr-o scară oamenilor dc 
la mina Llvezcni, In prezența U- 
nor împuterniciți ai întreprinde
rii, ni UACCVJ șl RAGCL. Pen
tru cei ce au suspiciuni față de 
repartizarea acestor apartamen* 
te confirmăm faptul că am 6tat 
de vorbă cu toți cel care au pri
mit și nici unul nu a putut să 
afirme că ar fi dat bani sau 
fi făcut alte servicii pentru 
primi casă, 
care a dorit discreditarea 
oameni cinstiți. Păcat că nu s-a 
prezentat 1 (G.C.)

a» 
a 

Deci, un răuvoitor 
unor
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Ultima etapă, ultima înfj îngere. Ardeleana Alba lnlia — Uni-» 
versitatea Petroșani 4—0 (2—0). Penalizată cu patru puncte pen« 
titi incidente în partida cu CPL Arad, cu suspendarea antrenorii* 
lui pe timp de un an, frustrate deci de promovare fetele Albei s-ail 
răzbunat pe fetele Văii poate mai frumoase, jucind nepermls de 
dur uneori, accidentîud-o pe Viorica Popa, portarul Universități^ 
Scorul a fost deschis din lovitură de la ii m, apoi majorat la un 
ofsaid ncsemnalizat de tușier. Și după pauză aspectul jocului a 
fost același. Jocul mal slab al oaspetelor a făcut ca încă două 
goluri să fie marcate în poarta lor, care și după această înfrângere 
(sau dacă era victorie) ocupă același loc 4 stabilit Înaintea acestei 
partide. Cu această ultima etapă campionatul diviziei 
Ill-a, s-a încheiat. Și odată cu ea și disputa fotbalistică 
Alba — Petroșani. Să așteptăm altele mai frumoase

UEF A e cu noi
la

B, seria ■ 
băiețl-fete, 
anul.

In ședința extraordinară, dic
tată de embargoul impus Iugo
slaviei de către Consiliul de 

I Securitate, UEFA a stabilit ca
România și Austria să participe 
în actuala ediție în Cupa UEFA 
cu trei echipe. In celelalte cu- 

Ipe — Cupa Campionilor Euro
peni și Cupa Cupelor — «itua- 

I ția rămîne neschimbata. . _,

I

MADRID 
campioana

a pierdut 
a Spaniei In

REAL 
titlul de 
ultima etapă, la Tenerife, unda 
a fost Învinsă cu 3—2.

Titlul a revenit echipei
BARCELONA recenta clștigătoa* 
re a Cupei Campionilor EurO 
peni.

t

F®
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Bisl.idiiirei certificatelor ds proprietate GUVERNUL
ai' putea spune 
inetjput mat ea 
— că doar pre- 
Cert este că de

mo-

berechet.

proprietății private — in 
montul in care societățile comer
ciale vor scoate pe piață, la vîn- 
zare, acțiuni — prin publicarea 
în Monitorul Oficial, partea a 
patra, și in cel puțin 2 ziare de 
largă circulație. Punerea In vin- 
zare a primelor acțiuni se va 
petrece, probabil, in toamna a- 
cestui an.

se

nu 
mal 
nici 

econo-

THE BIG DEAL 
(MARIA AFACERE)

a-
£i 

tch- 
s-au

Urni optimiști 
ca în România a 
privatizare. Alții 
gutirea acesteia, 
la A iunie, s-a început distribui
rea certificatelor de proprietate, 
acțiune care se va încheia în 
data de 27 noiembrie a anului în 
curs. Deși timp ar fi 
cei de la Lelt-viziune, dc cum au
aflat vestea, s-au și năpustit pe 
ecrane, mai-mal să ocupe spa
țiul destinat unei interesante fi
nale de cupă europeană la fotbal. 
In spiritul lor caracteristic, 
au reușit să lămurească 
nimic. Nici cu acea ocazie. 
In emisiunile Studioului
mic, care s-au derulat pînă 
cum. Si nu pentru că nu ar 
vrut să o facă, dar termenii 
n ci folosiți d, specialiști. 
wltoit“ de capacitatea de înțele-
re a omului de rînd — aproape 
tot.d neștiutor în ale economiei 
dc piața capitalistă — precum 
nuca de perete. însuși sistemul 
de privatizare — prin împroprie
tărirea unei anumite părți a 
populației cu echivalentul a 30 
de procente din capitalul social 
a) societăților comerciale cu ca
pital de stat — este complicat. 
Or* sa o luăm metodic.

Au dreptul de a prim, gratuit 
el'e un certificat de proprietate 
toți cetățeni' români care 
la data de 31 decembrie 
aveau 18 ani împliniți De 
ieași drepturi sc bucrnă moșteni
torii celor decedați după data 
m.ii înainte menționată Certifi
catele se eliberează personal, pe 
baza de buletin La eliberarea 
lor se percepe o taxă de 100 lei 
eare reprezintă 
«ii plus 15 lei costul 
pungi de material plastic, 
ia dispoziție de Po’.ția munici
piului. în vederea protejării cer
tificatelor. In Petroșani, progra
mul de distribuire la toate cen
trele este următorul: luni, mler- 
r«ri și jo), intre otejr 11 —18 ți 
simbăta între orele 10—.1.7. Cre
ți ficatul de proprietate este un 
«TITLU DE VAIX1AHE LA PUR
TĂTOR D'nmmdată. acestea nu 
s>’> c c tabiliiă.

V ■l'-.nrea rrrtificate'or. precum 
ți a a unităților d-* v.-diare c>- 
respunză'rnrr. vor fi anunțate 
P- '<• de < jtre Consilii'1** d«* 
ad m; nntr.iție ale I on Jurilor

pinii 
1990 
ace-

*ervi- 
uncl 
puse

Televiziunea, radioul și presa 
locală se vor implica, de aseme
nea, ui această acțiune.

Pentru informații șl lămuriri 
suplimentare vă stau la dispozi
ție Direcția teritorială a Agen
ției Naționale pentru Privatiza
re din Deva și Sediul Fondurilor 
Propi ictății Private, găzduit de 
Primăria Petroșaniului. Din co
misia locală fac parte primarul, 
viceprimarul, secretarul primă
riei și șeful Biroului de inițiati
vă particulară al Administrației 
locale.

Odată intrați în posesia certi
ficatelor puteți opta pentru trei 
variante, după

1- Schimbarea certificatelor pe
cum urmează :

acțiuni ale societăților caqî 
privatizează.

2) Cumpărarea de acțiuni 
societăților comerciale, care 
vor pune in vînzire de 
Fondul Proprietății de Stat, be
neficiind de o reducere de 10 la 
sută față de prețul ofertei 
blice. Ofertarea acțiunilor 
zare-curupărare) se va face 
tr-o instituție specializată — 
sa.

3) Păstrarea certificatelor 
Fondurile Proprietății Private și 
transformarea lor in acțiuni la 
aceste fonduri, după o perioadă 
de 5 ani de la intrarea în vigoa
re a Legii privatizării (cam prin 
1996).

Accstetf ar fi datele de care se 
dispune momentan. Fiind o du 
tiune de noutate absolută pe
tru majoritatea populației, der 
larea operațiunilor, noile am
nun le, le vom învăța 
„clin mers“. Noi vom 
vă ținem la curent cu 
apare nou în materie 
în același timp, să fim și 
cient de expliciți

In esență, toți proprietarii 
tificatelor de proprietate 
nesc pe drumul 
cu șanse egale, 
mulul Ca li mal 
departe, fi'Ktie 
cei ist a’ fier *.i lila.

Paul NlClIIESCll

ale 
se 

cât re

pu- 
(vîn- 

prin- 
Bur-

la

cu toții 
încerca să 
tot ce va 

speri nd. 
aufi-

cer- 
por- 

marii privatizări 
dar capătul dru- 
aprnape sau mai 
d/ Friul de afa-

De ce s-a aminat spectacolul ?
Nu sinlcm singurii care ne-am 

pus această întrebare, Este voi ba 
dc spectacolul intitulat mcitanl 
.BOMBA STADIOANELOR”. Răs
punsul este simplu și ni l-a ofe
rit domnul Ion Dulâmiță, direc
torul Casei de cultură din Pctro- 
șari i.

— Timpul nefavorabil din zi
lele premergătoare manifestării a 
pus pc gînduri pc mulți dintre 
cei care doreau să se lntîlnească 
cu vedetele 
urmare, se 
numai 300 
bncureșteni 
puteau
a fost aminat pentru ziua de 15

su-
sâ cumpere 
Manifestarea

r
; ■ •• r

r > 6,. . , ♦

scenei românești. Ca 
vindtiserâ .anticipat 
de bilete. Interpret ii 
și impresarul lor nu

veni la lise. Spectacolul

iunie cind 1N MOD CERT we va 
juca. Pentru a putea organiza 
totul cit mai bine, astfel incit 
petroșănenii să aibă parte de o 
după-amiaz.ă cît mai plăcută, 
gerâm spectatorilor 
biletele din timp.
este organizată de Liga sindica
telor miniere libere „Valea Jiu
lui" și Confederația sindicatelor 
miniere, sponsor principal fiind 
Tleg'ia Autonomă a Huilei. Mai 
.sini ți alți sponsori, pc care vi-i 
facem cunosi uți in ziarul de 
.■jmbată. Ora dc începere a ma
nifestării artistice pe stadionul 
„Jiul", este 16. (loan ȘTEFAN).

Cu vorba sa în colțul gurii și 
scrișnctul din dinți caracteris
tic, domnul prim ministru 
monstrează, pe zi ce trece, 
politica țirîitului este cea 
buna chiverniseală pentru 
tualul guvern. Guvernul Roman 
a căzut pentru că a făcut conce
sii. Guvernul Stolojan 
tocmai pentru 
făcut c o n c e s 1 
că, de fiecare dată a 
cadă ceva printre degete și pen
tru noi, dar asta numai după ce 
guvernul (și respectiv statul) șî-a 
luat partea Icului. După opt luni 
de guvernare, în care tensiunile 
sociale n-au lipsit, dar au 
mai scăzute în intensitate, 
putem da seama, fiecare 
noi, că viața noastră s-a 
tățit vizibil cu toate indexările 
contabile ale domnului prim mi
nistru.

Poate n-ar fi trebuit să fie așa. 
daca socotelile guvernului ar fi 
ieșit la țanc, așa cum ni se spu
nea. Poate că și alegerile ar fi 
trebuit să fie terminate pînă a- 
cum, dacă domnii parlamentari 
puși în fața pierderii scaunului 
nu ar fi tras de 
tragere de inimă, 
niliv, alte piedici decit cele 
ordin personal, n-au stat ți 
stau în fața alegerilor. Dar. par
lamentarii, în numele politicii 
de partid, nc mint. Ne mint cu 
nonșalanță și uneori chiar eu 
inocență, mergînd doar pe mina 
hazardului. Despre consecvența 
electoratului nu sp poate vorbi 
mai mult d,-cît despre consecven
ța parlamentarilor. Și, urte-așa. 
parlamentul a încurcat socoteli
le guvernului, 
mandatul cu vreo 
ne, la fel cum ni 
si nouă, populația 
In mod nepermis.

Ne amintim ca 
icre a guvernului

de- 
ca 

mal 
ac-

rezistă, 
că n-a 

I. Adi- 
lăsat să

fost 
ne 

di ntre 
htrău-

timp cu atîta... 
Căc>, în dria

de
nu

prelungindu-i 
cîteva luni bli
se prelungește 
țării, agoni.i

venirea In pu-
Stolojan s-a

cele 
ne 

mi- 
cu

ȘI SOCOATA!
făcut într-o perioadă de ettmpMJ 
nâ. Atunci, acest guvern îșî ** 
nunta principalele misiuni, 
tru perioada scurtă in care ▼#; 
guverna. Perioada s-a prelungii I 
și misiunile guvernului se pase 
că au luat-o și ele razna, la fel
ea mai toate lucrurile din țari! 
noastră. Exact ca vorba din 
trîni „boala lungă e moarte si
gură". Și cum boala politică din ■ 
România se prelungește, niol ‘ 
nu-i de mirare că executivul în- i 
cepe să spună lucruri care mj ț 
prea Iși găsesc materializarea In 
realitatea imediată. Sau a-ta se 
înlîmplă poate doar la noi 
Valea Jiului ?

Să luăm citcva exemple, 
mai la îndemină ți dc care 
izbim cu toții. Cind db prim 
nistru a anunțat reducerea
25 la sută a subvențiilor pentru 
unele produse de bază și acorda-' 
rea compensațiilor, foarte rnulți 
dintre noi am aflat absolut in 
premieră că în România există 
și produse alimentare la prețuri 
mai mici dedt cele de care ne 
izbim la tot pasul. Am nfl.it ast
fel că există și carne de porc șt 
de vită la prețuri avantajoase. 
Am aflat, că salamul de vară 
trebuie să se vîndă in alimenta
ra la prețul de numai 325 1< i kg. 
Am aflat despre existența unor 
produse cu picturi mici despre 
care nici nu știam că există. Și 
mi-ain zis atunci ca spiritul con
tabil al domnului prim miniMru 
a prins in calcul și nivelul 
trai al categoriilor sociale 
zavantajate: pensionari, 
văduve. în general cei cu 
turi mici. Dar din păcate 
le domnului Stolojan nu 
adeverit La noi in Valea 
La noi, totul este scump, 
chiar foarte scump și cu 
trebuie să spunem c:i despre pro
dusele pomenite de dl. Stolojan 
am aflat doar la televizor. ȘT 
dacă ar fi numai asta, probaMK 
am avea și motive de mulțumire. 
Dar Ia acestea se adaugă 
și altele, care ne fac viața 
mai grea și care ne aduo 
mente în plus că socoata guver
nului Stolojan n-a ieșit pentru 
nici unul dintre noi.

de 
de- 

șomerl, 
veni- 

ziceri- 
s-au 

Jiului.
ba 

regret

altele 
tot 

ârgn-.j

Ghcorghe ClIIllVASA

Viziunea și grijile unui miner, ale unui 
întreprinzător particular și ale primarului

Străbatem „La pas" ai Verile car- 
tMn uiui Bu< ura, din Uricani, cea 
mai tinără zonă construita in 
perimetrul localității in ultimii 
am. Dar, cUca ambianța gen era
ta a urașuiu,, îmbrăcat In haine 
de primăvară, nc-a creat o bună 
dispoziție, imaginea noului car
tier ne oferă ch-mente contrare, 
chiar dezolante. Ce alte impresii 
ar putea crea construcțiile nc- 
torminate, abandonate, macara
lele cu brațele încremenite, spa
țiile pe malul Jiului neamenaja- 
tc, transformate in maidane, 
rampe de gunoi, halde de steril?

*e aflăm la intrarea In car
tier, dincolo de noul pod ce lea
gă „Bucura" rie drumul național. 
A’c faleza Jiului, noile construc
ții cu linie arhitectonică elevată 
— blocuri —vile — pot fi invi
diate de oricare localitate din 
Valea Jiului. Păcat ră spațiile 
din jur, amenajările nu sînt >nc8 
pe măsura eleganței construcți
ilor

Discutăm cu unul dintre loca
tarii acestor blocuri. Lăcătușul 
de mină Iordan Barbu este de 
10 ani cetățean al Uricaniului și 
este v<>nit din Brașov. Din Bta- 
•vv la Uricani 7 11 surprinde mi

nai ea noastră și ne spune că este 
pe deplin mulțumit. Și de locul 
dp muncă, și dc locuință, și de 
localitatea in care trăiește cu 
familia, li plac munții, aerul 
curat... Ceea ce il nemulțumește 
insă sînt distrugerile. Sint oa
meni care nu contribuie cu ni
mic la ameliorarea înfățișării 
mediului urban, dar distrug ce
ea ce se face. El se poate mm- 
dri cu cei trei mesteceni aduși 
de el personal și rare cresc fru
mos. 11 contrariază Insă in teii, 
plopii plantați In această primă
vară au fost rupți sau scoși <u 
totul din pămint. In primele zile 
după plantare. Ii rup, mai ales 
noaptea, bețivii I „Domnule, ce 
fel de oameni .sint dc nu le pasă 
dc obrazul orașului în caic tră
iesc I" spline cu năduf.

Tot In această zonă nl s-n re
zervat. Insă, și o surpriză plncii- 
tă. Surpriza au constatat-o de 
f.ipt reprezentantele poliției sa
nitare. După o zi dc control, ca
re s-a finalizat cu amenzi, a- 
proape la fiecare „popas" din 
rețeaua Conici i ială, p< nlril dife 

ritc abateri de la noi mele de i- 
gicna, iată ca au ajuns la o uni
tate unde, in afara citorva ob
servații la adresa unor mici ne
reguli, au avut numai cuvinte 
de laudă. Este unitatea ,Ami< ii" 
un adeviirat morlel nu numai în

Fata orașului

privința ordinii și curățeniei, ci 
•nai ales a ambianței elegante, 
atractive, care fac pc oricare din 
oaspeții localului sa se simtă ca 
acasă. Meritul este a) patronu
lui — un inltepi inzălor tinăr și 
inimos - î’ostel Stâncii. Dar 
meritul Jui nu se rezumă doar 
IA amenajarea interioara. Străda
niile Iul, ca om al locului, vizea- 
ru inclusiv terenul din jurul 
l>J(H ului-vdA hi care funcționea
ză „Amicii". Aici, pînă la faleza 

Jiului, au di'cpărut grojiile și 
mormanele de gunoi. In loc ul 
maidanului a apărut un spațiu nl 
frumosului — peluze cu iarba și 
flori, au fost plantați tei: se «- 
menajează o terasă elegantă pen
tru servirea clicnților și la aer 
în mijlocul unui decor îmbietor; 
urmează să apară și o fîntînâ 
arteziană. Deci se poate I Sint 
ți întreprinzători pc care nu-i 
interesează doar profitul ci îi 
preocupă și estetica urbei în 
care trăiesc, chiar dacă aceasta 
presupune investiții nu chiar 
minore.

„CE RAMINE DINTR-UN MI
LION ?*'. Întrebarea șl-o pun 
primanil Uricaniului, dl. Ing Pe
tru Hanciu, și viceprimarul lo- 
sif Florăncsc. In condițiile unui 
buget local mai mult decîl iv..i- 
tisfă< itor. milionul in c.iuză r 
pierde ca apa In d-’i-rt. r'.’.Ui 
vorba le banii alocați, pe acest 
an achiziționării dc arbori și 
arbuști ornamentali pentru îm
prospătarea fondului vegetal al 
orașului. „Am vrea ca pe Aleea 
Teilor siî fie și... tel, ca Aleea 

Plopilor, a Trandafirilor să fie 
efectiv, ale trandafirilor, plopilor 
ctc, npune primatul. De aceea 
am adus puieții respectivi și 
i-am plantat noi, primarei. Dar. 
n-au trecut decit cheva z.le m 
puieții au dispărut sau au 4o.st 
rupți. cu zecile. Si nu t,- sitpore 
vin ir lismtil aresta irb..n?r.

întrebarea e justificata. Da» 
primarul arc și al'e supărări in 
privința lipsei spiritului civic: 
mașinile de mare tona j < *re. In 
pofida semnelor de m -idicțiep 
se plimbă ca „Vodă-n lobodă* 
pr n câr tirii’, . li truguid gurile 
dc < anal, asfaltul, murdărind 
străz le. 11 supară și neridicarca 
la timp a containerelor cu 
uoale, din lipsa dotărilor, dls*- 
tru a rea zonelor verzi de viteto< 
a.i :sr n.iapt. a m Oi as la-.- păs
cut siidflr.ii Itr.ii i a rcgulilof 
•..sleinalizăi ii uri tute dc unH 
privatizați care-și plia chioșct»?, 
rile pe locuri ncadccvato. Hi

Dar, cîte wpăruri nu «re ra»
primar cînd e vorba de InfățișA-^ 
rca, de obrazul orașului 71

Joan DUBEI#
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PUBLICITATE

SOCOM „UNIRIA“
P E I R II M M

* Magazinul „M and 1“

OFERĂ SPRE VINZARE:

■ aparatură audio-video;
■ piese electronice;
■ tehnică de calcul;
■ casete audio și video;
■ aparate electrocasnice;

Vă așteptăm la magazinul de pe B-dul Republicii nr. 
92! Program 9—20.

NOU ÎN VALEA JIULUI !
■ VINDEM ȘI MONTAM

Instalații satelit FUNAI
cu 99 de programe. Instalarea, reglarea și programa

rea sînt incluse în preț.

LA CERERE:
■ vindem și montăm calculatoare și rețele de calcu

latoare IBM sau compa<ibile;
■ rețele TV satelit, cu mai multe programe (8), recep- 

ționabile simultan. (25G2)

Societatea Comercială 
„C0MLEMN“ SA 

Filiala Petroșani

cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie 90, birou Rate 

INVITA 
clienții care au cumpărat mobilă cu plata în rate să achite 
contravaloarea acesteia, pentru a evita perceperea de 
dobinzi majorate la nivelul celor practicate de bancă.

(2573)

SOCIETATEA COMERCIALĂ ,,LUGOJA“
SELECT SERVICE - SCS - PETROȘANI

Dărănești, nr. 3G. telefon 15522
ANGAJEAZA

de urgență
— tinichigiu auto
— electrician auto cu experiență.
Salarizarea in condiții avantajoase.

(25 7G)

- MICA PUBLICITATE -
1

VINZAR1
VIND apartament 3 camere, Dlmitrov, preț negociabil. Infor

mații : telefon 42251. (2574)
VlND autoturism Dacia 1310, 80 000 km, an fabricație 1983, 

preț negociabil și Skoda 1000 MB. Telefon 42398 și 43413. (2562).
VlND calculator HC 91 cu joistik, preț 27 000 lei. Telefon 

50115, după ora 18. (2492).
VlND apartament 2 camere zona Stadion, str. Vișinilor, bloo 

IA, sc. 1, et 3, ap. 10, relații la domiciliu. (2563).
VlND apartament 2 camere, Petroșani Nord. Informații: tele

fon 44200, între orele 16—20. (2575).
DIVERSE

AGENȚIA de turism „AURUMU SRL Tg. Jiu organizează ex
cursii săptăminal, la Budapesta, preț 4 500 lei — joia șl Istanbul, 
8 500 lei sîmbăta. Informații telefon 929/16500. (2484).

CASA, garaj, curte, situate In Petroșani, str. Bazinului nr. 10, 
telefon 41326 NU SE VINDE. Cine a dat anunțul nu sînt adevă- 
rații proprietari. Relații la telefon 43766. (2582).

ORGANIZAȚIA PNȚcd din orașul Vulcan, invită toți membrii 
șl simpatizanții săi la ședința extraordinară ce va avea loc vineri, 
12 iunie 1992, ora 16, în sala unde au loc ședințele Convenției De
mocratice. (2583).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA—ÎNCHIRIERI
SCHIMB apartament 4 camere cu două apartamente 2 camere. 

Str. Republicii bloc 57, et. 5, ap. 19, după ora 16, Simota. (2561).
SCHIMB apartament 2 camere, zonă centrală. Vulcan, eu 3 

camere, aceeași zonă. Telefon 70581. (2565).
SCHIMB garsonieră confort I Vulcan, cu apartament 2 camere 

Vulcan. Telefon 70581. (2566).
SCHIMB garsonieră confort I Petroșani Nord, cu apartament 

2—3 camere, exclus Aeroport. Relații: str. Constantin .Miile, nr. 
4/10, Petroșani, între orele 16—20. (2580).

TlNAR nefamilist caut gaidă, Petroșani, zonă centrală. Re
lații birou „Publicitate", redacția „Zori Noi". (2572).

PIERDERI
PIERDUT fișe de trimitere în tabără pe numele Raitaru An

drei, Ursu Andreea, Encîu Georgiana, Narita Adina, Popa Andrei, 
Toma Cristina, eliberate de Inspectoratul Școlar Petroșani. Le de
clarăm nule. (2579).

PIERDUT talon înmatriculare motocicletă, pe numele Siklodl 
Toma, cu numărul 46—HD—3003. Rog găsitorul să-1 predea Poli
ției Pctrila. (2584).

PIERDUT contract închiriere, pe numele Bichescu Vasile, 
eliberat de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (2509).

PIERDUT carnet student, pe numele Petruș Undina, eliberat 
de UT Petroșani. 11 declar nul. (2527)

PIERDUT legitimație control nr. 127, pe numele Manțog Pe
tre, eliberată de Primăria municipiului Petroșani. O declar nulă. 
(2581)

DECESE
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Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Moli 
do va.

10,00 Actualități. ,
10.20 'Calendarul zilei. . t
10.30 Film serial. Veterinarul. (.

Episodul 2.
11.30 Super ChanneL
12,10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13.30 Audto-vizual studio.
14,00 Actualități.
14.20 SOS Natura!
14.50 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15.55 Tineri interpreți de mu

zică populară.
16.20 Arte vizuale.
16.50 Tragerea Pronoexpres
16.55 Actualități.
17,00 15, 16, 17, 18.
17.30 Televiziunea vă ascultă I 
18,00 Muzicorama.
18.30 Studioul economlo.
19,00 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00. Film serial. 4

Virgtnle își face de cap. ( 
(Franța, 1979) ț

20.55 Campionatul european de 
fotbal. Suedia — Franța.

23,05 In fața națiunii.
23,35 Gronica Parlamentului.

— Actualități.

«B BWB OM» «BM

HOROSCOP‘
GEMENI 

(21 mai — 21 funia)
Un panglicar versat vă prinde 

în plasa unei intrigi.
RAO 

(22 iunie — 22 Iulie)
Tentația de a divulga un se

cret aflat din întîmplare e mai 
puternică decît orice scrupul.

COLECTIVELE redacției „Zori Noi" și „Tipografiei" Pe
troșani sînt alături de familia Stoica Lascu în durerea pricinuită 
de dispariția prematură a celui ce a fost

MOGA MIRCEA
Sincere condoleanțe.

COLECTIVUL Casei de Oaspeți este alături de colega Moga 
Emilia in clipele grele pricinuite prin dispariția prematură a 
soțului

MOGA MIRCEA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2591)

ILEU
(23 iulie — 22 august)

I Reprimarea tendințelor auto- 
ritariste ar trebui să vă stea

■ permanent în atenție.I FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

I Tensiunile (intra-)conjugale pot 
. genera escapade extra-conjugale.

BALANȚA
■ (23 septembrie — 22 octombrie)

Indispoziție matinală cauzată 
Ide suplimentarea neremunera

tă a sarcinilor.

. SCORPION
I (23 octombrie — 21 noiembrie)

(Experiment de corupție reușit... 
pe pielea dv.

SĂGETĂTOR
I (22 noiembrie — 20 decembrie)

IAMILI1LE David și Dobrin, cu adîncă tristețe anunță de
cesul iubitului lor tată, socru, bunic și străbunic

DAVID IOSIF (91 ani)
Odibnească-sc în pace.
Inmormintarea are loc joi, II iunie 1992, ora 15,30. Cortegiul 

funerar pleacă de la Biserica Evanghelică Petroșani. (2590)

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor care, prin pre
zență și flori, au fost alături la durerea pricinuită de moartea 
fulgerătoare a scumpului soț și tată

BARABAȘ TEODOR
(2578)

SOCOM „UNIREA" Petroșani
unitatea nr. 43 Tîmplăric, str. Grivița Roșie, 20 (Colonie)

angajeazA
— timplari (inclusiv pensionari).

(2577)

Numai asumîndu-vă riscul u- 
nei dezvăluiri parțiale, veți 
deveni unic deținător al secre
tului capital.

I CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

I împlinirile dv. de astăzi țin 
de coroană sau... coroniță.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Intuiția dv. infailibilă — du- 
I biată de o imaginație debordan- 
I tă — poate conduce la o deci- 
Izie justă.

PEȘTI

1(19 februarie — 20 martie) 1
Descoperiți, cu surprindere,

Iun prieten vechi „mascat" în 
noul dv. anturaj.

i BERBEC
I (21 martie — 20 aprilie)

IVcți avea de ales între ade
văr și apărarea intereselor de

I grup.
| TAUR

1(21 aprilie — 20 mal)
I Conștiinciozitatea în muncă

1 vă atrage laude și, bineînțeles, 
I săpăturile „de rigoare".
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